
Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Bulgarian 2023-0521
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3141982-0514, Публична програма ден 2, Съвети за Дясната страна

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3241982-0515, Публична програма Ден 3, Съзидателната сила, Централният канал
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3711982-0711, Анахата, Вишудхи и Агнйа, Публична програма
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4941983-0211, Mahashivaratri Puja: Shiva Tattva Within Us
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5011983-0321, Birthday Puja: Overcoming The Six Enemies

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5061983-0330, Birthday Puja and Havan
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5081983-0505, Sahasrara Puja: Above the Sahasrar

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5131983-0821, Майката Земя и Махалакшми Пуджа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5211983-0828, Shri Krishna Puja: The Ultimate Of The Fatherhood

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5241983-0904, Шри Кришна Пуджа, Вишудхи чакра
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5271983-0911, Shri Ganesha Puja: The Birthday of Shri Ganesha

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5301983-0917, Shri Ekadasha Rudra Puja: We have to drop out many things
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5341984-0114, Makar Sankranti Puja: The Internal Revolution

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5361984-0115, Shri Ganesha Puja: Keep Your Maryadas
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5391984-0229, Mahashivaratri Puja: Detachment & Enlightenment of Brain

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5431984-0505, MahaSahasrara Puja: The Start of a New Era
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5461984-0714, Guru Puja: The State of Guru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5501984-0811, Ракшабандан и Марйади
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5611984-0818, Shri Krishna Puja: On America

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5721984-0902, Shri Ganesha Puja: Four Oaths
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5761984-0908, Shri Mahalakshmi Puja: She connects you to God

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5781984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja: Rudra is the destructive power of Shiva
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5831984-0923, 1st Day of Navaratri, The Discipline

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5881984-1123, Pre-Christmas Talk and Farewell Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5951985-0114, Makar Sankranti Puja: Let us be peaceful within

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5981985-0317, Birthday Puja, Our maryadas
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6091985-0329, Пуджа на Деви

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6111985-0420, Семинар, Махамайа Шакти, Подобряване на Муладхара
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6171985-0505, Sahasrara Puja: Nirananda
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6211985-0531, Devi Puja, Steady Yourself

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6301985-0629, Guru Puja: You Have To Respect Your Guru
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6351985-0804, Shri Ganesha Puja, The Importance of Chastity

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6421985-0901, Пуджа на Шри Вишнумайа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6491985-1019, 6th Day of Navaratri, Complete dedication

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6561985-1117, Пуджа за Дивали
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6591985-1227, Devi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6651986-0101, Пуджа на Махаганеша
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6671986-0106, Shri Mahalakshmi Puja, Ascent Is The Main Attention

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6731986-0114, Макар Санкранти Пуджа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6771986-0303, Преминете от сваха към свадха

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6791986-0713, Пуджа на Шри Картикейа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6851986-0725, Душата и Духът

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6891986-0803, Пуджа на Шри Бхуми Дхара
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6921986-0906, Evening Program and Talk: Be Wise Fishermen, eve of Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6951986-0907, Shri Ganesha Puja, Establishing Shri Ganesha Principle
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7001986-1101, Пуджа за Дивали

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7061986-1225, Пуджа за Коледа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7081987-0114, Санкранти Пуджа

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7141987-0227, разговор на хинди с д-р Талвар
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7221987-0712, Пуджа на Гуру

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7281987-1004, Пуджа на Шри Рама
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7361988-0110, Пуджа за Макар Санкранти (Шри Сурйа)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7411988-0224, Пуджа за Шиваратри
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7431988-0403, Пуджа за Великден

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7481988-0618, Интроспекция
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7531988-0710, Пуджа на Хамса чакра

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7601988-0723, Пуджа на Шри Буда
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7681988-0806, Пуджа на Шри Кришна

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7731988-0820, Пуджа на Шри Вишнумайа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7791989-0423, Пуджа на Шри Ханумана

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7841989-0611, Arrival and Virata Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7911989-0619, Пуджа на Шри Махакали



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7951989-0709, Пуджа на Шри Радха Кришна
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8011989-0719, Пуджа на Парамчайтанйа

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8041989-0723, Пуджа на Гуру
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8071989-0806, Пуджа на Шри Бхайраванатх

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8091989-1008, Пуджа на Деви
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8141990-0316, Swadishthan, Thinking, Illness Part 1

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8201990-0321, Birthday Puja, Sincerity
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8271990-0831, Shri Hanumana Puja, Electromagnetic Force

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8341991-0728, Guru Puja, Four Obstacles
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8431991-0804, Shri Buddha Puja, You must become desireless

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8501991-1127, За сутрешната и вечерната медитация
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8531991-1206, Public Program Day 1

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8611991-1206, Пуджа на Шри Раджа Раджешвара
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8651991-1207, Public Program Day 2

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8791992-0913, Пуджа за Хамса чакра
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8841992-0927, 1st Day of Navaratri, 10th Position

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8921992-1225, Christmas Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8971993-0411, Easter Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9031993-0606, Пуджа на Шри Ади Шакти Кундалини
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9091993-0815, Shri Krishna Puja, Dharma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9171994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9241994-0828, Shri Krishna Puja, Shri Krishna and the Paradoxes of Modern Times & short talk in Marathi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9351998-0510, Sahasrara Puja, Blessing of Divine Pours Only If Sahasrara is Open Complete
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9411998-0621, Adi Shakti Puja, You Must Develop Humility

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9461998-1216, Фините елементи
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9492000-0423, Великденска пуджа, Чистотата е основата на вашето съществуване

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9552000-0507, Сахасрара пуджа, достигнете до това Сахаджа състояние
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9612000-0723, Гуру Пуджа, Шрадха
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9662000-0820, Шри Кришна пуджа

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9722000-0916, Шри Ганеша Пуджа, Вашата невинност ще спаси този свят
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9772000-1008, 11-я ден на Наваратри

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9832000-1231, Новогодишна пуджа, трябва да станете учители в Сахаджа Йога
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9902001-0225, Махашиваратри Пуджа, Разрушителната сила на Махадева

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9932001-0321, Пуджа за Рождения ден на Шри Матаджи
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9982001-0321, Miracle of Pure Desire and Kundalini Awakening

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10022001-0506, Сахасрара Пуджа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10062001-0603, Шри Ади Шакти Пуджа, Работата на Ади Шакти

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10102001-0708, Гуру Пуджа, Интроспекция, Любов и Чистота
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10142001-1021, 5th Day of Navaratri, Overcome hatred with love

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10182001-1118, Дивали Пуджа, Войници на Божествената Любов
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10232001-1225, Коледна Пуджа

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10272001-1231, Новогодишна Пуджа, Трябва да Сте Удволетворени Отвътре
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10302002-0114, Пуджа за Макарсанкранти

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10312002-0317, Mahashivaratri Puja: Try to weigh every step that you take
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10362002-0413, Гуди Падва Пуджа

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10382002-0421, Великденска Пуджа
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10422002-0505, Sahasrara Puja: Watch Yourself

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10452002-0623, Шри Ади Шакти Пуджа, Използвайте Дясната Страна за Даване на Реализация
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10492002-0818, Shri Kubera Puja: Give up from your heart

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10532002-1103, Дивали Пуджа, Важността на Медитацията
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10572003-0713, Guru Puja: A very big responsibility

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10582003-0913, Shri Ganesha Puja: They Are All Incarnations
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10602003-1109, Diwali Puja: The Need for Sincerity

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10612004-0509, Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10622004-0606, Adi Shakti Puja: Be One With Yourself First

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10642004-0704, Guru Puja: Follow My Message of Love
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10662007-0408, Easter Puja, Be Peaceful

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10672007-0624, Adi Shakti Puja, You Have to Become Fragrant
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10702007-1013, 2nd Day of Navaratri, Satisfy the Swadishthan

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10722007-1017, 6th Day of Navaratri, On Drinking
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10772007-1021, 10th Day of Navaratri, Dassehra Celebrations
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10792007-1110, Talk and Quawalli of the Evening Eve of Diwali

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10862008-0210, Пуджа за Рождения ден на Шри Ганеша



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10872008-0323, Easter Puja: You must forgive
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10892008-0720, Гуру Пуджа, Как Да Станем Гуру



1972-0101, Вие се сърдите на живота

View online.

На Моите деца-цветя Вие се сърдите на животакато малки деца,чиято майка е изгубена в тъмата,свъсени, с израз на
отчаяниев безплодния край на своя път.Вие носите грозота, за да откриете Красота,наричате всичко фалшиво в името
на Истината,пресушавате чувствата, за да изпълните чашата на Любовта,мои мили деца, мои скъпи.Как можете да
получите мир, водейки войнасъс самите вас, с вашата същност, със самата Радост?Достатъчни са вече усилията ви за
отрицание,изкуствената маска на утешението -починете си сега във венчелистчетата на лотосовия цвят.В скута на
вашата милостива Майка.Аз ще накича живота ви с прелестни цветяи ще обвея миговете ви с радостно
благоухание,ще помажа главите ви с Божествена Любов,че не мога да понеса да се мъчите повече.Нека ви потопя в
океана от Радост,та да загубите същността си в най-великото,което се усмихва в цветната чашка на Себето,скрито
тайно, за да ви предизвиква непрестанно.Почувствайте и ще Го откриете,вибриращо във всяка ваша фибра с блажена
Радост,покриващо Всемира със сияние.

http://amruta.org/?p=63277


1973-0828, Пуджа на Шри Кришна, Най-динамичната сила е тази на Любовта

View online.

Пуджа на Шри КришнаНай-динамичната сила е тази на ЛюбовтаМумбай, Индия – 28 август 1973г. От гледна точка на
Бог, например, ако зная само за Моята глава, това не е достатъчно. Ако зная само за Моя врат, то не е достатъчно. Но
колкото повече зная за Моето Себе, толкова по-динамична ставам, толкова по-разширена ставам. И всичко велико,
което е съществувало, или всички хора, които са били наричани велики, са велики, защото те са живели в много
човешки същества. Аз усещам топлината в атмосферата, както и вие я усещате, защото вие знаете, че те не са
чужденци, а са ваши братя и сестри. Има толкова много истории в Пураните като тази… Няма да ги назовавам, но
веднъж двама братя се срещнали в джунглата. Но си мислели, че са врагове и искали да се бият помежду си, но когато
се доближили, не могли да се ударят. После извадили стрелите си, но стрелите не проработили! Двамата били твърде
изненадани от това и, когато се попитали един друг „Коя е твоята майка?”, открили, че имат една и съща майка. И
после осъзнали, че не са чужди един на друг, нито пък врагове, а че са създадени от едни и същи фибри. Каква
сладост, каква красота им е дало това познание и каква увереност в разбирането, че навсякъде в целия свят имаме
братя и сестри, които държат на вътрешната си, на божествената си същност; и как сме свързани с тази любов. Когато
говоря за любов, хората мислят, че Аз се опитвам да ви направя слаби хора - тъй като хората мислят, че онези, които
обичат, са слаби. Но най-динамичната сила в този свят е тази на Любовта. Най-настойчивата сила е тази на Любовта.
Дори когато страдаме в любовта, то страдаме поради нашата сила, а не поради нашата слабост. Например, имало
един учител в Китай, който учел петлите как да се бият. И кралят на това място завел петлите си при учителя и му
казал да ги научи да се бият. След един месец, когато кралят отишъл да си вземе петлите, забелязал, че петлите били
спокойни и не правели нищо. И казал на учителя: „Какво си направил на моите петли? Те изобщо не са агресивни.
Нищо не правят. Как ще победят? Ще има състезание. Ще показват силата си, и какво ще направим за това?” Учителят
отвърнал: „Ти само ги вземи.” Кралят взел двата петела със себе си и ги поставил на арената, където били и другите
петли дошли да се бият. Тези два петела си стояли кротко. Всички останали петли започнали да се бият, да се
нараняват. Тези само стояли и гледали останалите. Всички останали петли били изненадани от тяхното поведение и
помислили, че са много силни. И побягнали от арената. Любовта, за която говоря Аз – Божествената любов – ви прави
не само силни, но и динамични. Тя е най-великата светла сила, за която можем да помислим. Само когато Любовта е
заобиколена от грубата материя и е загубена сред грубата материя, тя изглежда сякаш е слаба и окована във вериги. В
момента, в който започне да се излъчва, динамичната сила на Любовта може да надмине всички сатанински сили на
този свят. Когато хората получат Реализацията си, автоматично егото им се отдръпва – до голяма степен, бих казала.
Защото казвате, че вибрациите преминават; не казвате, че вие ги давате. Поради отдръпването на егото понякога
става така, че вие усещате, че сте получили онова, което сте искали, и е по-добре да не говорите за него. Когато от
някъде се появи противопоставяне, вие го отбягвате и стоите настрана от него. Не искате да имате нищо общо с
противостоенето, с негативното такова – било то чрез разговори, или чрез... дяволски методи. Ние избягваме мисли
от рода на „О Господи! Как ще се отнесем към това?” Напротив, човек, който е негативен, който таи омраза, започва да
говори на едро, да говори надменно. Той мисли, че е над всички, че може да надхитри целия свят. Поема отговорности
върху себе си. Настанява се в голям ашрам или голямо място, където седи с цялото си невежество и започва да
разпространява така нареченото свое „знание” сред хората. Хората се впечатляват от неговите методи и падат в
краката му. Докато в това време реализираният си седи тихо в къщи, чудейки им се: „Какво правят тези глупаци?”. Но
сега реализираният не трябва да седи и да се чуди, и да се смее на глупостта на онези, които не са реализирани. Дори
да не ги съжалява, а да излезе, да излезе с меча на любовта и да спечели целия свят. Това е много, много съществено.
Ако Творението трябва да бъде спасено, то вие не трябва да си стоите като вцепенени. Трябва да се откажете от
всички грешни идеи за любовта, от всички фалшиви неща за любовта. Всеки трябва да знае, че това е динамична сила.
И тя няма да ви разреши да седите удобно сами със себе си, да се наслаждавате на покоя и блаженството, когато
останалият свят не се наслаждава на това, а е в ръцете на дяволските сили, които са дошли на този свят да го
разрушат и да установят сатанинското царство на земята. Дните, когато хората трябваше да страдат, си отидоха!
Христос страда за нас. Разбира се, Христос никога не е страдал, защото Той никога не страда, никога на плака. Той
беше като тези петли - много силна личност. Но днес е ден да просветлите вашето разбиране за вашата сила, която е
вътре във вас. Онези, които са на грубо ниво, ще се безпокоят за своята несигурност и проблеми, за организациите си,
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но не и за хората, които са реализирани. Много пъти съм ви казвала и днес той също отбеляза, че вие трябва да
знаете, че никога не сте сами, когато сте реализирани. Имало е много хора, които са били реализирани, дори преди вие
да се родите, които съществуват, които са нетърпеливи да ви помогнат във всеки момент. В нашите шастри ги
наричаме чирандживас , вие ги знаете. Те са хора, които са ниранджанас , както той е казал за Бхайрава и Ханумана.
Всички тези хора съществуват и само чакат да ги повикате. Веднъж отидохме на пазар и имаше проблем за нещо, а Аз
бях с един Мой ученик – който беше също с Мен. Аз само исках да видя каква ще бъде неговата реакция. Той се опита
да спори с един човек, да му каже нещо. И Ми каза: „Матаджи, нека да си ходим сега.” Когато излязохме от магазина,
попитах: „Какво ще направиш за това?”. Той отговори: „Вече помолих Ханумана да се погрижи.” И работата беше
свършена. Това е грубо, но се случва. Когато другите се провалят, вие можете да го отдадете на всеки от тях (на
божествата – б. р.), а те с радост ще трябва да го направят. Защото вие сте на сцената, а не те. Те са на заден план, те
са „плейбеците”. Но вие трябва да си отваряте устата, иначе, ако те започнат да мислят, тогава какво ще кажат хората?
Те (божествата – б. р.) ще ви помогнат по всякакъв начин, но доколко здраво се държите за вашата сигурност? Колко
здраво се държите за вашето свойство, за вашето разбиране за вашето Себе. Велика война върви сега. Вие не го
осъзнавате. Някои от вас го осъзнават. Някои от вас определено го осъзнават, тъй като са имали опит в тази борба.
Голяма война тече сега. Сега особено, когато десет ракшаси са се родили като аватари. А за вас да бъдете толкова
хилави… – вие все още сте малки деца, без съмнение, защото получихте вашата Реализация само преди няколко дни.
Но, ако искате, можете да растете много бързо. Вие можете да израснете в големи гиганти. Всички вие можете да
израстете. Единственото нещо, което е нужно, е да решите, че трябва да израстете вътрешно. Има много неща, които
само вие сте открили и чрез които човек расте. Аз мога да ви дам храна, но вие трябва да израснете сами. Когато и да
видите негативност, трябва да станете и да кажете: „Това е негативност и нищо друго. Независимо дали ви харесва
или не.” Чрез това вие обичате този човек, не го мразите. Само да се говори мило не е идеята на любовта. Не, понякога
майката смъмря детето. Това не означава, че тя не го обича. Ако е необходимо, вие трябва да кажете на човека, че
това е негативност. Разбира се, ако той е реализиран човек, то няма да е против коригирането – защото той иска
изправянето, знае, че това трябва да се поправи. Инструментът трябва да се коригира. Но при онзи, който не го
разбира, трябва да наложите вашата любов върху него. Вие можете да наложите тази любов. Както знаете, седейки
тук, много хора са опитвали да заобиколят с любов някои, които са били непослушни – и са успявали да постигнат
големи резултати. Онези хора са се обръщали и са се връщали обратно. Само чрез поставяне на вашата ръка и с
поставяне на вниманието ви върху човека, и чрез движение на тази ръка по този начин, любовта прави кръгове около
него и после човекът се връща обратно. Няма съмнение, че има негативност и позитивност, и нищо по средата –
трябва да запомните това. Няма компромис между двете. Или е светлина, или е тъмнина; или е позитивно, или е
негативно – определено има две неща, които се борят. Само вашата воля е проблемът в цялата тази шега – че вашата
воля се уважава, вашата воля напълно се уважава. Ако вашето желание е да бъдете гигант, който обича, то можете да
бъдете. Оня ден срещнах един психиатър, който имаше силен блокаж в суперегото. Попитах го: „Какво не е наред с
теб?” Той отговори: „Моето детство. През детството си не можах да получа много любов.” Казах му: „Сега Аз съм тук,
ела на скута Ми. Вземи любовта.” Той каза: „Искам любовта ми да тече, Майко. Желая да се отворя напълно, без
никакъв страх.” Отвърнах му: „Ти само започни. Не се страхувай какво хората ще разберат погрешно, какво ще кажат
хората. Въобще не е важно какво ще кажат хората. За любовта удовлетворението е само любовта - това, че обичаш
друг човек. Ти само излъчвай твоята любов - казах - и ще почувстваш, че ще проработи. Само реши, че ще обичаш
хората.” И след като решите веднъж, целият рай, цялата сила на рая ще падне в краката ви. Повярвайте Ми. Ако
погледнете, от друга страна, Аз съм обикновена домакиня. Някои хора винаги казват: „Матаджи, как може да бъдем
такива?” Защо не? Аз съм точно като вас. Имам същите проблеми като вас. Но единственото, което знам, е, че Аз не
съм нищо друго освен въплъщение на тази любов, която е Божествена, и Аз не мога да съществувам без нея. Всеки
момент от Моя живот разрешавам на любовта да се излива, оставям я. Всяка вълна на Моя ум предава любовта. И
това ви прави напълно силни. Ако прочетете… Четох „Деви Махатмйам”. В нея се говори за ракшаса, който се изправя
пред Първичната Майка, Божествената Майка, и Й се присмива - „Ти жено! Какво можеш да ми направиш? Ти си жена,
какво можеш да ми направиш?” А Тя му се усмихва и казва: „Добре, я ела и ще видим.” И с едно замахване му прерязва
гърлото. Това много ясно показва, че позитивността може да пререже гърлото на негативността. В това няма химса
(насилие – б. ред.). Вие трябва да помните разликата между двете. Ако негативността е отрязана и на преден план е
поставена позитивността, то това е най-великата ахимса (ненасилие – б.ред.) , която можете да проявите към някого.
Вие сте виждали какво прави негативността на хората; сега знаете какво е негативност. Видели сте как хората страдат



от мъртвите духове. Тези духове жадуват да бъдат обичани, както сте обичани вие, и това наистина ще ви изненада:
ако вие наистина ги обичате, те самите идват при Мен и Ми казват: „Дай ми спасение, Майко.” Те идват при Мене само
за това, понякога при вас, за да им дам спасение. И ако им го обещая, те отново се прераждат. Но има ракшаси, има
ракшаси. Както ви казах онзи ден, Кали юга създаде красива сцена и прекрасна пиеса, която трябва да се изиграе, в
която Равана трябва да обича Сита като майка; Канса трябва да падне в нозете на Радха. Навярно не знаете, че
Кришна е искал да убие Канса. По онова време той е бил Негов чичо. Но до Кришна стигна чувството на Неговата
Майка, че в крайна сметка Канса е неин брат. Та Кришна помоли Радха и Радха го уби – Радха, която обичаше целия
свят по онова време. Тя е въплъщение на любовта и Тя уби Канса, защото така трябваше да бъде. Когато вие сте в
ръцете на Бог и ако Той иска да убие някого, то това трябва да бъде сторено. Но най-напред вие трябва да бъдете
изцяло в ръцете на Бог. Само Неговата любов убива това тяло. И когато се пеят песните за тяхната (на божествата – б.
ред.) сила и победа, вие сте виждали как всички Мои чакри започват да работят и вибрират, защото силата на тези
победни дни е все още наяве и тя ще работи чрез вас. Но какво става с вашия инструмент, който се движи доста
бавно? Времето, когато Любовта трябва да управлява, Сатйа юга, ако тя трябва да дойде, то това ще бъде чрез вашите
усилия, сега. Преди Сахаджа Йога не са били, но сега всички ваши усилия са божествени. Каквото и да правите,
каквото и симпатиково действие да активирате, вие го получавате чрез парасимпатиковата система – вие изобщо
нищо не правите. Но можете сами да видите какво се прилепва и да наблюдавате. Вие сте избраните, иначе защо вие
сте единствените хора, които получиха тази Реализация и излязохте толкова напред. Някои от вас я получиха преди
няколко дни и стигнаха много далеч. Защо? Вие сте избраните и вие трябва да я поемете, да приемете да бъдете
каналите на тази Божествена любов, на тази динамична сила, която ще трансформира цялата представа за омразата,
върху която са създадени всички тези нации и различия. Понякога ни е странно как, как може да бъде така. Но сега
дните на Гокул са отминали. Аз мислих за това - времето, когато Шри Кришна свиреше на Своята флейта и изпробва
Своята Сахаджа Йога върху гопите, краварите и краварките. О-о! Ние опитвахме и опитвахме в различни животи. Нищо
не проработи. А сега ще се възпламени като искра. Верижната реакция ще започне. Но трябва да имаме здрави
машини да издържат на това. В противен случай бушонът ще изгърми. Само силата, която е във вас, трябва да бъде
усетена от вашето внимание. Това е единственото нещо, което трябва да направите – да усещате вашето внимание и
да се отървете от всичко, което е грешно. Всичко, което е грешно, го виждате вътре в себе си и знаете кое е грешното,
и сами трябва да го изоставите. Приемете само истината, а истината ще ви даде онази сила да бъдете истински
инструмент, да проявите този канал, тази сила на любовта. Това не означава да сте егоистични – не бихте били такива,
та дори да се опитате. Вие не ще можете да нараните никого, та дори и да искате. Толкова много от вас са Ми казвали:
„Матаджи, раздавате я на всеки Дик, Том и Хари”. Аз не мога да я дам на Дик, Том и Хари – това трябва да бъде мъж,
който е търсил; това трябва да бъде жена, която е търсила; те трябва да са търсили в техните предишни животи.
Трябва да знаете, че каквото сте получили, сте го получили по лично право. И така, някой може да изглежда като Дик,
Том и Хари, но той не е. Той е велик светец. Тези всички, които седят тук, са светци. Това е центърът и ядрото на
святост, през които тече изцяло Божественото. Единственото нещо е да му разрешите да изтича от вас. Тази сила е на
Бог и не е ваша отговорност да се безпокоите дали ще направи добро или лошо. Дори ако си мислите, че може да
направи някои лоши неща според моралните ограничения на този свят, в крайна сметка всичко ще е наред. Защото
този Джарасандха трябваше да бъде убит? Защо Канса трябваше да бъде убит? Защо Равана трябваше да бъде убит?
Разбира се, убиването не помага много – това осъзнах. Защото всичките онези, които бяха убити, се върнаха обратно
на фино ниво. Но все пак, не се бийте с тези ужасни хора. Просто се преборете със себе си. Какво правите? Вие на
страната на Божественото ли сте, или на материалното? Само мислите за това всеки момент. Винаги когато сте в
медитация, само помислете за момента и за динамизма на този момент. Пълната сила, която подхранва, всеки
момент да навлиза във вас. Тя ще тече през вашата Сахасрара, вътре във вашето същество и ще трансформира
вътрешността му в пълна Чайтаня шакти, в пълна Божествена сила. Разрешете й да влезе вътре във вас, приемете я.
Приемете я без никакъв страх. Позволете й да влезе. Във всеки момент, всеки момент бъдете нащрек. Намираме се в
много опасно време. Аз имам само две ръце, както можете ясно да видите. И така, Мр….. казва, че Аз мога да направя
всичко. Аз мога да направя всичко, но не и да ви накарам да направите нещо. Вашата воля ще бъде уважавана изцяло.
За всяко друго нещо Божественото може да се погрижи, освен за едно – за това, че вие трябва да бъдете съвършена
машина, съвършен канал, съвършена флейта за Моя Господар, за да свири мелодията на Любовта. Ваша е
отговорността да изчистите всички ваши седем отвора. Вие трябва да изчистите вашата кухина (както флейтата е
изцяло куха отвътре – б. ред.) и да бъдете изцяло вътре в себе си, а Той си знае работата. Той е Артистът. А вие сте



инструментите. И хармоничната музика от толкова много души може да изпълни ушите на тези сатанински хора, да
проникне в техните сърца и да вложи любов в тях. И може би те ще се откажат от сатанинските си методи и ще паднат
в нозете на Любовта. Кришна трябва да се роди във вас днес. Едно петгодишно момче отиде да убие Калия. Този
Кришна трябва да се роди във вас. Той отиде и седна на Сахасрара на Калия и я стискаше с ходилата Си, а всички хора
гледаха този велик театър на Кришна, който танцуваше върху Сахасрарата на Калия. Кришна трябва да се роди във
вашето същество. Когато вие станете Кришна, тогава няма да Ме виждате. Нека сега отидем на това ниво, което е
отвъд думите, отвъд мислите, в реалността на съзнанието без мисли, където Божественото излива благословиите си.
Тези хора са решили днес да има пуджа, а вие знаете какво Ми се случва, когато правите Моя Пуджа. И така, заедно с
всички онези проблеми, които ще решавам по-късно, бих желала всички вие да внимавате по време на пуджата и да
извлечете пълна полза от нея. С тази пуджа вие получавате най-напред Майчината защита. А Моите чакри, когато
започнат да се движат, ви дават специални сили на любов и благославят всички ваши чакри, и ги изпълват изцяло.
Бих желала вие, въпреки че двама човека дойдат да я правят, всички вие да чувствате, че всички я правите – и по този
начин всички можете да я усещате в единство. А благословиите от Моето същество ще текат към вас автоматично.
Бог да ви благослови.
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Чува се отзад, нали? Помолете ги да дойдат по-напред.
Казах ви, че тялото на човека, неговият ум, мъдростта му, цялостната му личност, това, което има, е изградено от три
вида сили. Едната сила или енергия, която ни дава съществуването ни в този свят, пребивава в човешкото същество
като прана (жизнена енергия) и мястото й е в сърцата ни. Втората сила, която е в стомаха ни, чрез която сме
еволюирали до нивото на човешки същества, е Дхарма, и третата е пълна с осъзнаване, благодарение на което сме
постигнали подкрепата на нашето съзнание по много начини. Но всички тези три сили се откриват във
Всепроникващата божествена любов на Всемогъщия Бог. Тази Всепроникваща сила на Божествената любов на
Всемогъщия Бог активира всички тези три сили и ги обединява. Например, в един инертен обект, Джада васту, в него
също виждате вибрации, които наричате „електромагнитни вибрации”, дори това също е форма на прана (жизненост),
но е в състояние на сън. Но когато се пробуди, тогава става прана (подвижна).

Онова, което е в мъничката амеба, което е в стомаха и причинява чувство на глад в човешкото същество, е събудено
под формата на Дхарма. Дхарма е във всичко. Както казах, дхармата на златото не е да е жълто на цвят. Неговата
дхарма не и да правите украшения от него. А неговата дхарма (качество) е, че при никакви обстоятелства не
потъмнява, не се разваля.

Третото нещо е осъзнаването или съзнанието, което е много по-развито в умовете на човешките същества. Човекът
сега е станал напълно зрял във всичките тези три сили. Той се е развил и е станал готов с тези три сили да познае
единствената сила, която е Любовта на Бог, и познава Любовта на Бог. Силата на Бог е разделена на тези три сили и е
позволила да стане една с тях.

Вътре в нас пребивава велика част от тази Абсолютна сила на Бог под формата на Кундалини , спяща в триъгълната
кост. Когато една такава личност, която е постигнала вътре в себе си силата на Любовта на Бог и в която тази сила е
напълно интегрирана и течаща, е станала „реализирана душа” и тогава може да събуди Кундалини на садхак (ученик,
последовател – б.р.). И така, бидейки ваша майка, Кундалини е събудена във вас. Но за един търсач Кундалини е
същото, както за някой, който не знае да кара волска кола, да кара лека кола. Та ако някой, който не знае да кара кола,
кара такава, то колата ще бъде смачкана и разтрошена на парчета. По същия начин, онези хора, които искат да
събудят собствената си Кундалини, напълно ще разрушат инструмента на собствената си Кундалини. Ако някой, който
няма познание, иска да събуди Кундалини, тогава става същото нещо. Ако нечиста личност се приближава към вашата
Майка Кундалини и иска да я събуди, пак се случва същото нещо. Ако някой за пари, за да ви ограби и да ви направи
на глупак, постави ръка на вашата Кундалини, тогава резултатът е същият.

Така личността, изпълнена с Любовта на Бог, и през която колективното съзнание тече напълно, е упълномощена да
върши тази работа - да изпраща покана към вандалите (??) да бъде събудени. Покана към вандали не може да бъде
отправена от личност, която е въвлечена в тъмни практики, и те стават велики грешници. Онези, които увреждат или
разрушават Кундалини в другите, тяхната Кундалини бива разрушена за векове и те се прераждат във формата на
всякакви видове насекоми. Затова човек не би трябвало да дръзва да си играе с Кундалини. За други неща всичко е
наред. Можете да мамите, крадете и говорите за всичко на света, това няма значение (в случая – б.р.). Но моля, трябва
да стоите настрана от работите на Кундалини.
Никой не може да ви упълномощи да събудите Кундалини освен Всемогъщия Бог. Докато самата Шакти на Бог не ви
упълномощи, дотогава нямате пълномощно - можете да отидете във всеки колеж и да вземете диплома и да кажете,
че можете да издигате Кундалини. Може да се видят огромен брой такива фалшиви хора по света в наши дни и те не
знаят, че извършват изключително тежки и страховити грехове. Работата на Кундалини трябва да бъде вършена с
огромно умение и грижа, и не само това, но с абсолютно чиста любов. Чистотата е силата, просмукана напълно в
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дхарма.

Личност, която не е чиста и чието внимание е изпълнено с покварени мисли и е въвлечена в ограбването на чужди
пари или съпруги; личност, която е винаги увлечена в плячкосване и гуляи, такава личност трябва да прекарва
времето си в някакви други дейности, но не бива никога да поставя ръцете си на Кундалини. Кундалини е много
невинна и нежна, състрадателна, даряваща най-доброто, а от сърцето й се лее майчинска любов, но поддържащите я и
защитаващи я божества са невероятно могъщи и подготвени. Ако срещу Кундалини е извършено някакъв вид
неморално действие, те са винаги готови да я защитят и да разрушат хората, които извършват подобни грехове срещу
нея. Най-големият грях на света е без никакво право да се събуди Кундалини, на който и да е търсач (садхак). Няма
по-голям грях на света от това. Да поставяш ръце на нечия Кундалини без пълномощие е по-голям грях дори от
убийството на собствената майка,.
Бог създаде цялото творение с Божествената си Любов и го изпълни с чистота. Цялото творение е напълно чисто.
Онова, което е нечисто, с ниско качество и лошо в него, беше направено само от човека. Защото човек е такова живо
същество, което беше създадено със свобода. Останалата част от творението танцува и действа според желанието на
Бог. Дори едно единствено листо на дърво не се помръдва без Неговата заповед. В цялото творение онова, което е
по-долно и от най-долното, е адът, а най-големият ад и грях и най-големият грях, всички те са били създадени от
човека. Създадени са само от човека. И такива долни хора, когато достигнат най-долното стъпало, приемат формата
на Сатаната.

Бог не е създал Сатаната. Човек създаде Сатаната и почита Сатаната, защото го създаде сам. Докато не наречем
Сатаната „Сатана”, докато не кажем на адхармичното „адхармично”, на лошотията – „лошотия”, дотогава добротата
няма да бъде събудена. Може би сте чули, че когато хората отиват в Мека, на пътя си виждат статуя на Сатаната и
всички хора взимат от домовете си старите си обувки и първо бият Сатаната (с тях – б.р.); означава, че го проклинат.
Без да прокълнете сатаната, Бог няма да ви приеме, а без Неговото приемане, няма да получите нищо. Каквото и да
правите, ви трябват Неговите благословии. Трябва да имате Неговата милост. Неговата любов трябва да се излее
върху вас. Той е изключително милостив, състрадателен, всемогъщ, Всемогъщият Бог. Но ако извършвате смъртни
грехове и почитате сатаната, който движеше колелото на адхарма в света - а много, много от неговите последователи
са родени на този свят и вършат работата му - и докато не прокълнете Сатаната напълно, няма да бъдете
благословени от Бог. В тази връзка, ако сте нерешителни, тогава мамите себе си. Трябва напълно да дискредитирате,
да пренебрегнете и прокълнете Сатаната, трябва да не се съгласявате с него и да го изхвърлите, иначе онова, което е
мит, ще продължи да си седи във вас, а това, което е истина, няма да бъде изразено чрез вас. Тогава как истината ще
възтържествува на този свят?
Например, ако Слънцето е покрито с облаци, тогава мракът се разпростира, а когато облакът се отмести, тогава
Слънцето пак засиява. По същия начин човекът е създал Сатаната, правейки най-долните неща, а облаците на този
сатана дори и сега засенчват лошо целия свят. Тогава това може да се случи, ако Сахаджа Йога не е напълно
израснала и не са далеч тези дни, когато може и да бъдем напълно разрушени и да пропаднем в бездната на мрака.
Но онези души, които са работили усърдно за Сахаджа Йога, ще греят абсолютно като звезди. Те ще бъдат прославени
като звезди. Това е много високо положение за вас. Днес не сте в състояние да го разберете, но това ще бъде
обсъждано в историята на духовността и как много Сахаджа йоги са отстоявали твърдо истината.
Оставете идеята за половинчатост. Няма нужда да се въвличате в дребни неща. Твърдо сте заели много висока
позиция. Хората, които са заели високи позиции, не бива да си отвличат вниманието с малки, дребни неща. Силата,
която тече във вас, зависи само от вашата подготвеност. Ако сте по-малко подготвени, тогава силата също ще покаже
по-малка интензивност. Ако сте напълно подготвени и имате намерението да се откажете от Сатаната, тогава от вас
ще се появят само велики светци и учители.

И сега едно велико поколение ще се роди. Като се започне от петгодишно дете, много новородени деца и много души
са се родили на този свят, както ако цялото им семейство са се ..(?) Виждам много деца, родени реализирани, а вие сте
само жалони. Казах ви вече много пъти, че днес всички онези, които възбуждат фалшиви дрязги за дхарма и гледат
едни на друг с омраза, използвайки по този начин името на дхарма, те са деца на Сатаната. Те не са изпратени от Бог.
Бог никога не е позволявал омраза и завист. А се е противопоставял на тях и ги е разрушавал. Онези, които са се



ограничили в малки групи и казват, че те са някакви специални, не могат да отидат в скута на Безкрайното и при
онези, които стоят в безгранично състояние. Вие трябва да пречупите границите си, направени от глупост. Никоя
религия не ви ограничава в граници. Но онези, които са създали глупава религия, не могат да бъдат поправени.

Всъщност на света има само две религии - едната е дхарма, а другата е адхарма. Всички велики учители, които
дойдоха тук, се бориха за дхарма, а по онова време онези, които бяха в адхарма, се бореха с тях. Можете да наречете
тези учители мюсюлмани, хиндуист или християни. Но всички техни последователи не са наистина като тях.
Последователите създадоха свои си различни малки групи и започнаха да се борят помежду си като две адхарми или
фалшиви религии. Една фалшива религия се бори срещу друга фалшива религия. Всъщност, няма борба между
истинските религии. Няма пререкания в религиите. Всички дхарми са едно и също отвътре. Само едно присъства във
всичко. Няма спорове в тях. Когато всички вие насочите ръцете си към адхарма и кажете „Майка ли е?”, усещате
парене от този човек на Агнйа чакра, и всички ще кажете едно и също. Едно и също нещо ще бъде казано и няма да
има разлики. Който и да го каже, няма да го каже грешно. Всеки го чувства по същия начин. Когато се смеете, се
смеете по един и същи начин, после сълзи ще капят от очите ви по същия начин. Дори отвъд това, колко много форми
са дхармите, които проникват във всичко и са подобни отвътре. В тази дхарма не може да има никаква възможност за
борба. Ако се появи какъвто и да е вид взаимна завист и омраза, тогава можете да разберете, че една адхарма се бори
с друга адхарма. Дхарма никога няма да с бори с дхарма. Личност, която нарича себе си и друга личност дхармична, но
казва „Все пак нека се борим един срещу друг”, то тя не разбира какво е дхарма.

Как идва интеграцията в Сахаджа Йога и как се случва събуждането на Кундалини, и т.н.? Вече съм ви го казвала и по
някое време пак ще ви го кажа. Но радостното е, че самите вие получавате тази сила, където първата сила, която е в
сърцето ви и чрез която прана (жизнеността) става любов, а дхарма, която е в стомаха ви, се проявява в този свят, и
четана (буддхи), която е на главата ви, става познанието на целия свят, по това време вие можете да узнаете как
събуждането на Кундалини се осъществява посредством движение на ръката ви. И с вашия бандан (правейки аури),
как дхармата расте и умира от ограничителните линии, нарисувани от вас. Можете сами да видите дали няколко
стрели, изстреляни от вас, падат върху адхарма, а тя напуска пътя си и си отива. А Кундалини преминава по пътя си
начисто. Скритата негативност е напълно разрушена по този начин и Кундалини се издига отпред и продължава както
Ганга, доведена от Бхагиратх. За да доведе Ганга, Бхагиратх е направил невероятни усилия, а за да доведа Кундалини
(във вашето съзнание), Аз също направих много, много усилия в предишните Ми инкарнации, а също и в тази. Сега вие
виждате резултата - Ганга тече пред прага ви. Кундалини ще се движи по ваш сигнал и ще можете да давате
Реализация на хората, докато вървите по пътя си.

Чрез вашите ръце много болести, като рак, са излекувани, и това е истина, и вие също трябва да го приемете. Как
стана всичко това? Причината е, че вие станахте оръжия на Всепроникващата сила на Божествената любов на
Всемогъщия Бог. Той ви използва. Същата сила тече във вас и вие извършвате работата на същата сила. Сега, откъде
се появява въпросът за борбата? Моята ръка бие ли се с другата Ми ръка? В деня, в който тази борба започне, тогава
ще кажем, че тази ръка се е отделила от другата. Те изобщо не са наши ръце. По същия начин, когато постигнем тази
Всепроникваща сила вътре в нас, тогава ставаме всемогъщи. Много хора го постигнаха, но все още са твърде малко.
Трябва да го кажа, когато прочетох за Дзен. Дзен е започнал през 6-и век в Япония и по това време Видитама беше
извършил работата по събуждането на Кундалини и около 26 човека получиха Реализация. И от 3-4-и век до сега
никой не е получил Реализация. Така че можете да разбере, че тук хиляди хора получават Реализацията си и много
вече са я получили. Може да не се получи при някого, но накрая се получава. Досега онези, които идваха, я
получаваха. Който и да е дошъл и е седнал тук, и се е опитал да я получи, всички са я получили. Не е известен досега
някой, който да не я е получил.

Но има едно нещо, за което трябва да подготвите себе си - че трябва да биете с обувката си Сатаната. Трябва да
разпознаете Сатаната. Трябва да изхвърлите Сатаната от сърцето си. И кой е Сатаната и кой е Бог е разпознаваемо
само с тези божествени вибрации. Ако ги нямате в себе си, тогава слушайте онези, които ги имат и ги знаят. Слушайте
тези, които вече са ги пробвали и проверили. Така ще сте в състояние да знаете кой е сатана и кой е Бог. Кой е
истински Гуру и кой фалшив. В този свят има истински цветя, по същия начин има и пластмасови. А разпознаването



им - кои цветя са пластмасови (изкуствени), кои са истински - се прави чрез очите, носа и устата или чрез всички
средства. Но да узнаете дхарма, вие се нуждаете единствено от вибрации. Без тях не сте в състояние да разберете
дали тази личност е лукава или фалшива, или адхармична, или дявол, или религиозна. Дали е човекът е дхармичен
или инкарнация, или е много могъщ, няма да знаете докато нямате божествените вибрации по ръцете си.
Следователно, първо трябва да получите това нещо и наистина хладни вибрации да идват от ръцете ви. Наистина
хладни, идващи като от хладилник, такива трябва да идват от ръцете ви. Отделно от това, мислите ви попадат под
вашия контрол и вие оставате без мисли, а когато видите мислите си, тогава веднага ставате без мисли. Нито една
мисъл не идва, когато наблюдавате мислите си; състояние без мисли -то е реалност, то е истина и затова не ви давам
фалшиви обещания.

Нямам фалшиви препоръки към вас. В това не мога да ви давам фалшиви твърдения. Докато не сте реализиран, няма
да станете. Нямам никакви отношения с вас, по никакъв начин. И да Ми предложи някой каквато и да е сума пари, Аз
не мога да дам Реализация. Може и да сте добре начетена, интелигентна личност, седяща у дома си, но не мога. Може
да сте който и да е, но Аз съм безпомощна. Не мога да ви дам такъв фалшив сертификат. В това никакъв фалш не
върви. Никакъв вид фалш не върши работа тук. Този вид истина трябва да е във вас и вие трябва да я опитате сами.
Трябва да бъде видяна от вас и потокът по ръката ви трябва да събуди други, едва тогава сте реализирани.

Да, Аз ще ви почистя с измиване и излъскване. С любов ще ви почистя. Ще съветвам вашата Кундалини и ще правя
всички тези неща, но това трябва да се случи със вас. На който не се е случило, той говори неща, свързани със светски
дела. Създава фалшиви представления, но Аз изобщо не се притеснявам за тях. Вие, хора, също не се тревожете за тях
и се грижете за собственото си добруване и благоденствие. Може да бъдат два до четири човека, или даже по-малко,
или хиляди, няма значение. Сега нека отидем в медитация. Нека всички поставим ръцете си така. В началото не
затваряйте очи.
На вас, хора, ви казах много пъти, обяснявайки адекватно, показвайки и практически правейки го. Преди това ви казах
също какво е Сахаджа Йога. Какво се случва в нея, как се случва. Дадох ви достатъчно научни обяснения и научни
дефиниции. Въпреки това, онова, което наричаме „наука”, наука, не беше създадено от човека - хората търсиха и
откриха. Те го наричат „наука”, но не са създали нищо във вселената. Нито един от законите на вселената не е бил
създаден от тях. Никаква Шастра (наука) не е била създадена от тях.

Всички нейни закони и методи са създадени от Бог. Например, виждате кръга и неговия диаметър. Има съотношение
или пропорция между обиколката и диаметъра; то не е създадено от вас. Този закон е създаден единствено от Бог -
нито повече, нито по-малко. Винаги ще бъде същото. Съотношението е фиксирано. Всички тези закони и правила са
създадени единствено от Бог.

Много от вас са Ме питали: „Шри Матаджи, защо казвате три и половина навивки?” Защо Кундалини трябва да има три
и половина навивки? Това е абсолютно научно нещо. Тези, които са виждали циферблата на часовника, могат да го
разберат.

В часовника или кръга диаметърът D (или вйас) е 2R, а обиколката C (или паридхи) е 2πR=πD, където R е радиус на
кръга.
Ако диаметърът е 7, то обиколката трябва да бъде 22. Нито повече, нито по-малко. Тяхното съотношение е винаги 22/7
и е създадено като коефициент, на който е дадено името "пи" (π), което значи C/D=2 π R/2Р= π =22/7. Ако се замени 7
със 8, то обиколката ще бъде в същата пропорция. Когато това премине през средата на 3½ навивки, тогава също се
получава 7. По същия начин Сушумна Нади преминава вътре в нас. Така се получава също 7. В това са създадени 7
чакри (енергийни центрове). И също се получава 3½ , когато разделиш диаметъра (7) на 2.

Ако направите една над друга, като Кундалини, 3½ навивки в същото съотношение π и нарисувате линия през
централната точка, спиралата ще се раздели на 7 части. Но всъщност са само 3 + ½ навивки. Има ли някой учен или
математик тук? Когато направите навивки една върху друга и като направите дупка през центъра, тогава ще се
раздели на 7 части; ние имаме 7 чакри вътре в нас. Но в случая с обиколката е различно. Когато разделите 22 на 2,



става 11, а половината на 7 е 3,5 или 3 + ½ . Но виждате колко много математика има в това, можете да видите. Това,
което минава през средата, е една седма. А това, което минава през светлината (пролуката – б.р.), е една единадесета.
Затова, когато сме на нашето място, даваме 11 рупии. Сега би трябвало да сте разбрали важността на 11.

Това, което е записано в нашите Шастри (науки), е безгранично (анади). Не може да бъде разбрано дори от велики
математици. Понеже това, което тези мъдреци установиха - че Кундалини е навивка, състояща се от 3½ навивки - вече
беше написано. Но те не бяха в състояние да кажат защо това е така. Но учените може и да успеят да кажат защо е
така. Когато направиш така три и половина навивки, тогава цялата обиколка е покрита. Без това не би могло да са
случи изобщо. И когато направиш 7 дупки отгоре до долу, седемте чакри са създадени. Сега учените изследват тази
област (в сегашно време), а те (древните учени) го откриха в миналото. Така че това, което се случва между тези двете
(сфери – б.р.), се дължи на Сахаджа Йога. Там където науката няма къде да продължи напред, стигайки до задънена
улица, там където науката е навела глава победена, там Сахаджа Йога може да даде надежда и да им каже, че онова,
което е било казано от древните мъдреци, същото е написано в научните ви книги. Само има разлика в дефинициите и
в това какви са причините. Сахаджа Йога е адекватна също отвъд тези мъдреци. Тя ни води отвъд тези риши
(прорицател/и) и муни (мъдрец/и), които са открили истината.

Но също сме виждали тук много велики мъдреци и йоги, които не събират пари. Те са много велики хора. Те са отвъд
светските дела и служат на света с вибрациите си. Но все още не сме виждали никой като онези, които могат да
издигат Кундалини на хората само със зрителен сигнал, освен Шри Ганеша. В ръката на Шри Ганеша има малка змия,
която е символ на вашата Кундалини. Освен Шри Ганеша и вие, които сте Мои синове и дъщери, родени от Моята
Сахасрара, не съм виждала никой, който може да издигне Кундалини само със сигнал. Това е самата истина. Заради
това мнозина ще се запитат как могат тези хора да правят толкова много усилия и да са направили толкова много.

Нека да ви разкажа нещо специално – че кралят има своя министър, който знае всичко за това как се управлява
правителството и се грижи за управлението на кралството. Но Груха Лакшми (Кралицата) дава ключовете на двореца
на децата си, а не на министъра. Може и да има големи учени, от високо равнище, които не са родени от Моята
Сахасрара – докато не приемат факта, те не са Мои деца, не са упълномощени и същото не им е дадено.

Всъщност, Моите собствени поклонници Ми дават много въпроси и отговори. Казват, че са били при всички онези
големи хора, но те не знаели това, което ние знаем. Ние знаем коя чакра е блокирана и къде е блокирана. Ние можем
толкова лесно да я пречистим. И по наша покана Кундалини на хиляди се издига и ние ги реализираме. Как става?
Причината е, че вие сте родени от Моята Сахасрара. Още една такава личност е такава – Исус Христос беше роден от
сърцето на Майка, Той също има пълномощието. Но по онова време не беше подходящо такава работа да бъде
извършвана. Сега дойде времето, в което вие, хората, сте готови за това. Сега може да стане, защото ние сме
нормални хора. Ние сме абсолютно нормални и самите ние не знаем как можем да вършим тази работа. Но ние я
вършим, без съмнение. Вие, хора, можете да будите Кундалини на всички и да правите всичко – къде е блокажът, и кой
има блокаж, как да го изхвърлим и да го поправим. Можете да изкарате и да изхвърлите хиляди бхутове, бадхи и
болести и всички светски проблеми. И сега виждате тези хора. Виждала съм големи махантас (служители на матха,
монаси). Когато отидохме при тях, ние също сериозно хванахме епилепсия. Той беше прихванал от някого епилепсия в
себе си. Но не се парализирате и нищо не може да ви нарани, а здравето ви се оправя, когато сте реализирани. Ако
нечие здраве е лошо, може да бъде излекуван бързо – вие имате такава опитност.

В Рахури също Ми зададоха няколко въпроса. Там Аз не казах, че сте родени от Моята Сахасрара. Аз ви създадох от
главата Си, затова имате специална привилегия. Вие сте специално упълномощени хора. Аз приемам, че има хора,
които са реализирани от Сахаджа Йога. Велики мъдреци са реализирани чрез Сахаджа Йога – с много практики и
покаяния през хиляди години, но вътре в тях дори и сега не Ме приемат. Днес ви казвам открито. Докато не Ме
приемете (като ваша Майка), тази работа няма да бъде извършена. Това нещо не съм го казвала преди – както Шри
Кришна каза: Сарва дхарманам паритаджйа мамекам шаранам враджа - „Забравете всички дхарми и се отдайте на
Мен”. Аз казвам същото нещо. Както Христос каза: „Аз съм Светлината, Аз съм Пътят”, същото е моето изявление –
„Аз съм Целта, не само пътят.”



Не ви бях казала това, защото имам много лош опит. Това е единствената причина. Вие, хората, трябва да дойдете в
Моето убежище. Трябва да Ме приемете като Майка и да живеете като Мои синове; без това вашата работа няма да е
свършена. По тази дребна причина, великите мъдреци и души стигнаха до състояние на умора, но те няма да стигнат.
Те не са Ме разпознали и другото нещо е, че умът им вече е закоравял с този тип его, че са нещо специално. Защото те
получиха Реализация, без да знаят, и не знаят коя е Майка. Но вие Ме разпознахте и после получихте Реализация. Сега
се грижете за това, защото ако малко кривнете, тогава губите вибрациите си, а после казвате: „Матаджи е
всепроникваща, как тогава вибрациите са те напуснали?” Откъде идват вибрациите във Всепроникващото също?
Човек трябва да се замисли.

Където и да сте, на което и да е място, когато изречете дори една дума срещу Сахаджа Йога, вибрациите ви ще се
изгубени, а след това, каквото и да правите или да останете заети с каквато и да е работа, в това ще ви съпътстват
бхутове, но Майка няма да бъде там. Виждала съм такива хора, които идват в Моя дом и няколко дни получават
вибрации, а когато бхут-бадхите се установят в тях, тези хора вършат само работа на бхут-бадхите. Това става техен
стил и метод на работа. Техният начин на говорене става различен. Тогава не виждат Кундалини. Ще ви кажат номера
на коня победител, какво се е случило на баща ви, какво ще се случи на майка ви. Те не идват в реалността. Много
такива хора дойдоха в Сахаджа Йога, но се загубиха. Останаха за няколко дни и свършиха разни неща. Работеха сякаш
са велики светци и велики души, а след известно време стана ясно, че в тях са се установили големи бадхи и те са с
големи проблеми.

По тази причина, опитайте се да разберете, че ако извършите грях срещу Сахаджа Йога, Аз може и да ви простя, но
Всемогъщият Бог няма да ви прости. В нашата собствена къща, собствената Ми дъщеря - ще ви кажа - един ден се
ядоса малко и веднага от ушите й започна да духа горещ въздух. Тогава й казах да потърка ушите си и да каже: „Моля
Те, прости ми, грешно е да правя такова нещо.”, Въпреки че е собствената Ми дъщеря, но ако каже нещо против
Сахаджа Йога, не е упълномощено, това е неупълномощено усилие.

Днес Аз стоя пред вас заради вашето повикване и защото беше Мое задължение. Това не е като поклонници тук и там
да викат Майка в храмове и джамии, и тогава сърцето на Майка да започне да пулсира. Може да сте видели, че когато
и да Ме повикате от дълбините на сърцето си, започват да текат несметни вибрации. Ако чуя песен или запис, или на
кино дават как Майка е била повикана, тогава от тялото Ми се генерират десетки милиони вълни от вибрации. Това
също може и да сте го преживели и видели. Вие също разбирате, че такова е качеството Любов на Майката.

Днес е дошло времето, когато вашите молби, желания и повик се проявиха в Моето тяло. Не съм дошла сама – дойдох
заради вашето повикване. От незапомнени времена всякакви ваши молби и викове са били чувани от Мен и ето защо
отново се появих в тяло. Сега вие също сте обикновени хора, които първо ще Ме разпознаят. А онези, които станаха
велики садху и светци, и бабаджи (просещ аскет –б.р.) и си седят, те няма да Ме разпознаят. Те не разпознаха Христос,
нито Радха и (преди) не разпознаха Мен. И сега също няма да Ме разпознаят. Дори и сега те седят като бабаджи с
тяхното его. Личност, която не познава майка си, как може да разпознае Отеца? Човек би помислил за Сахаджа Йога
като за едно обикновено нещо.

Сахаджа Йога не е обикновено нещо. Това е абсолютно несравнимо, уникално нещо, необикновено уникално нещо,
което Аз донесох. Няма да намерите в никоя книга написано нещо такова, като коя от вашите чакри е блокирана. Това
е Вишудхи чакра. Знаехте ли, че това е Набхи чакра, а това е Сахасарара чакра. Някой някога казвал ли ви е тези неща.
Някой казвал ли ви е толкова открито за Кундалини и показвал ли ви е? Никой досега или по-рано по света не е
вършил тази работа както днес я вършим ние. Но вие с хорската непълнота или половинчата работа ще я разрушите.
Това че сте дошли тук, за да я поемете, е нещо велико, много велико нещо. Може би не сте си и представяли, че ще
дойде такъв ден - може би пред очите Ми или по-късно - когато тя ще се разпространи в целия свят, че хората са
достигнали ново измерение. Но с вашата човешка нерешителност може и да се случи така, че процесът на разрушение
да дойде веднага. Колелото на дхарма се движи (сега – б.р.) обратно на часовниковата стрелка, това го знаете и също



е видимо. Работата по задвижването му в правилната посока може да бъде вършена само от Сахаджа Йога. Но
хората, които идват в Сахаджа Йога, трябва да бъдат изключително дхармични, правдиви и щедри. Трябва да научат
пълното обяснение на Дхарма. Само с вибрации няма да проработи.

Много хора идват пред Мен и вибрациите мощно влизат в тях, а когато си отидат, после нищо не се случва. Всъщност
вие трябва да получавате вибрации отвсякъде. Има ли място, на което Аз да не присъствам? На всяко място трябва да
усещате вибрациите и те трябва да идват толкова силно, че каквото и да правите, да текат над вас, защото вие сте
живи същества.

Скоро седяхме на мястото, където е Ганапати в Раджангаон. Там видяхме Ганапати и открихме, че идват по-малко
вибрации. Онези, които бяха с Мен, бяха учудени да научат защо идват по-малко вибрации, когато това е пробудено
място. Казах им: „Първо се опитайте да разберете кой е разпознал това пробуждане. Открито ли е от човешко
същество? Това е просветлено място. Човекът, който може да е видял вибрациите и да е казал, че това е свято място,
трябва да е бил високореализиран светец. После, може да е бил донесен вибриран камък тук. Може и някой да е
обикалял с ръка върху камъка, за да му даде форма”. Може и да е било така, а може и да не е, защото умът на човека
се движи сам за себе си, не е ли така? Нямаше нужда да се докосва (този камък – б.р.).

Понеже имаше един пуджари в храма, всички негови чакри бяха зле блокирани. Чакрите на всички пуджари, които
бяха там, бяха блокирани. Даже синдурът (червеният прах – б.р.), даренията, всичко принесено в дар, бяха блокирани.
Естествено е да има човек на такова пробудено и свято място, но няма особен смисъл вибрациите, идващи от това
място, да са половинчати. Три чакри на този пуджари бяха също блокирани. Дори и сега не разбирам как когато
влязох в храма, един пандит (учен, експерт – б.р.) Ми каза: „Не можете да седите вътре, седнете отвън, и не можете да
я докосвате (статуята на Ганапати)”. Тогава си помислих, че ако не я докосна, тя ще си остане както преди. Тогава
отидох отзад и видях статуята, и се приближих, и сложих Сахасрарата си на нея. Тогава вибрациите бликнаха силно.
Следователно, трябва да бъде разбрано, че вие сте живи инструменти на Божественото. Ако си речете вътрешно,
повече вибрации могат да излязат от вас, в сравнение с тези храмове.

Но най-напред, трябва да бъдете инструмент на Божественото. Тези, които харесват да имат мъртви неща, говорят за
мъртви неща, те умират. Стават живи мъртъвци. Да се тича подир мъртви неща (джада-васту – материя, вещ) е вид
хоби. Да се тича след тях или да се бяга от тях е едно и също. Да станеш санйаса (отшелник – б.р.) или да избягаш от
това, няма разлика между двете неща. Трябва да стоите твърдо на своята позиция.

Първо, трябва да установите позицията си. Второто е да създадете ваша дхарма. Дхарма означава да позволите на
тези вибрации да протичат непрекъснато. Понякога желаете да отидете някъде – виждате някой паднал, тогава
изтичайте и му давайте вибрации и го спасете. Нека светът каже нещо. Вибрациите текат от вас и това е вашата
дхарма. Казах ви, че качеството на златото не е, че е жълто. Неговата дхарма не е, че могат да се направят украшения
от него. Неговата дхарма е само една и тя е, че то никога не се разваля от нищо. По същия начин диамантът има своя
собствена дхарма - че може да реже всичко. Той е най-твърдото нещо. По същия начин човекът има своята дхарма - да
постигне Бог и да Го опознае, и онези хора, които са го постигнали, имат дхармата да го постигнат напълно и да я
разпространят по целия свят.

Но като говорите това и онова, няма да постигнете нито едното, нито другото. Вибрациите ви ще изчезнат и всичките
Ми усилия ще останат без полза. Няма религия по света, в която да е казано за Божествените вибрации. Означава, че
никой не е казал, че вибрациите са дхарма. Наричат ги „Рух”, „Жива вода”; не са казали нищо, но ние казваме, че
вибрациите са истинските дхарми (религии). Вие безпогрешно знаете как е формулирана. Ади Шанкарачарйа също я е
възхвалил. Не може да бъде научено, написано, обяснено. Трябва да се случи. Не се е случило на много
интелектуалци, които мислят, че са добре начетени и знаят повече. На такива „велики” личности нищо не се случва.
Това, което Аз мога да направя, е автоматично събитие – случва се на много, случва се на хиляди.

Но ако се придържате към фалшиви и безполезни неща, а също говорите за фалшиви неща и продължавате да



блокирате, и оставате с фалшивото нещо, което ви прави инертни (неподвижни), тогава с тази инерция (джадата) ще
прилепнете към това. Трябва да знаете как да разпространите Чайтанйа (Живата сила), която тече от личността ви, и
затова трябва да си дадете време, казвала съм ви по-рано. Вярно е.

Но „приоритетите” също са нещо. Трябва да си смените приоритетите. За няколко дни ще се установите в
приоритетите си и тогава ще се наслаждавате. Ще получите цялата радост на целия свят. Каквито и да са примамките
и красотите на света, цялото благополучие и Лакшми (богатство – б.р.), всичко онова, което наричате познание, тя е
изворът на всички тези неща. Тя също знае, обича и е красотата. Тя е същата Божествена сила (Дивйа Шакти), за
която сме чели и учили хиляди пъти. И чрез тази Божествена сила е създадено цялото Творение. Вие сте създадени и
само чрез нея ще познаете, че именно това е Шакти. Това е нещо велико – лека-полека ще заблести.

Всеки жив процес отнема време и се развива бавно. Не понася никакъв бърз процес. Но виждам, че корените са
стигнали много надълбоко. Сега идвам от Рахури, бях много щастлива да разбера, че учените са го доказали научно.
Експериментирали са върху растенията и посевите и са го доказали научно. Казваха, че ще отидат и ще кажат на
хората за това (вибрациите) - че са единствената истина, останалото е лъжа. Ще кажем на всички името й (Кундалини)
и че това е единствената Шакти, която е ваша собствена. Вашата собствена Шакти става безполезна заради онова,
което стои във вас. Например, в река Ямуна има много стомни, пълни с вода, но когато се направят дупки в тези
стомни, водите в тях се смесват с водите на Ямуна и станаха едно с тях. По същия начин трябва да станете и вие, като
стомни. Но Аз искам да го осъзнаете напълно и да го постигнете, както гопите (краварите и краварките – б.р.), които
търсеха по времето на Шри Кришна. Това нещо го получихте в себе си. Казала съм ви много пъти, че тази дълбочина
(финес) е отвъд микроскопите. Аз дойдох, за да ви кажа за тази дълбочина, но станете упълномощени. На тези, които
не са упълномощени, не мога да им го кажа. По тази причина, това, което ви казах днес, никога не съм го казвала
по-рано.

Ако някой от вас иска да Ме попита нещо, един или двама души могат да го направят. Моля ви, питайте Ме, защото не
знам какви са въпросите ви.
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Пуджа за Гуди Падва Медитация в съзнание без мисли Делхи, 30 март 1976 г. Ние не можем да медитираме, можем
само да бъдем в медитация. Когато казваме, че ще медитираме, това няма смисъл. Трябва да бъдем в медитация. Вие
сте или в къщата, или извън нея. Не може да сте вътре в къщата и да казвате, че сте извън нея. Когато сте вън от
къщата не може да казвате, че сте вътре в нея. По същия начин вие се движите в трите измерения на вашия живот
като емоционално и ментално същество. Не сте вътре в себе си, но когато сте вътре, се намирате в съзнание без
мисли и тогава не само че сте там, но и сте навсякъде, защото това е мястото, това е точката, където сте наистина в
Универсалното. От там вие сте в контакт с Принципът, с Шакти, със Силата, която прониква във всяка частица от
материята, във всяка мисъл, която е емоция, и е във всяко планиране и мислене на целия свят. Прониквате във
всички елементи, които сътвориха тази красива земя. Прониквате в земята, прониквате в Акаша (етера – бел.пр.), в
Теджа (мисълта – бел.пр.), в звука, но движението ви е много бавно. Когато казвате “аз медитирам”, тогава се
движите и просмуквате с универсалното същество. Но вие не движите себе си, а просто разтоварвате себе си, за да се
освободите от тежестта на нещата, които не ви позволяват да се движите. Когато сте в медитация трябва да
позволите на себе си да бъдете в съзнание без мисли, където самото Несъзнавано, самата ваша Чайтанйа (вибрации
– бел.пр.), ще се погрижи за всичко. Ще започнете да се движите със силата на вниманието, Несъзнаваното ще
направи всичко и ще ви отведе където искате да отидете. Останете през цялото време в съзнание без мисли.
Опитайте се да останете в съзнание без мисли колкото се може по-дълго. Когато сте в съзнание без мисли, трябва да
знаете, че сте в царството на Бог и Неговите слова, приготовления и съзнание ще се погрижат за вас. Забелязах, че
дори когато давате вибрации на другите хора не сте в съзнание без мисли. Ако давате вибрации в съзнание без мисли,
няма да прихванете никакъв блокаж, защото всички онези същества и материални проблеми, които влизат във вас, го
правят когато сте в трите измерения. Чрез Сахаджа Йога сте отворили вратите на вашето собствено същество,
навлезли сте във вашето собствено царство, но не оставате там. Излизате от него и после се връщате обратно и се
установявате. Няма значение. Не бива да се чувствате объркани или силно разочаровани. Знаете, че хората са
работили хиляди години и не са могли да се откъснат от самите себе си. Само вие – Сахаджа йогите – които сте
създадени по подобие на самия Шри Ганеша, само вие сте толкова силни, че можете да давате пробуждане и
Реализация на други хора. Виждали сте, че дори и да имате блокажи, имате сили; дори и да усещате, че вибрациите ви
не текат, знаете, че имате сили. Вие можете да давате Реализация на другите, във ваше присъствие хората получават
Реализация, но трябва напълно да бъдете тази сила. Да предположим, че нещо не е наред с колата ви. Докато тя се
движи, е добре, но вие трябва да я поправите. През цялото време трябва да поправяме всички наши рани, които сме
си причинили поради глупостта ни, поради похотта ни, поради алчността ни и поради толкова много фалшиви
отъждествявания, които влачим със себе си. Трябва да насочим изцяло вниманието си към нашите слабости, а не към
нашите постижения. Ако знаем кои са нашите слабости, по-добре е наистина да ги преодолеем. Да речем, че корабът
има пробойна и водата нахлува през нея. Вниманието на целия екипаж, на целия състав и на самия капитан ще бъде
насочано към пробойната, откъдето водата нахлува, а не към нещо друго. По същия начин и вие трябва да сте нащрек.
Видях, че има толкова много клопки пред Сахаджа йогите. Разбира се, дори и с миналото да е свършено, то може да
надделее. В настоящето също има много сенки от миналото, които действат. Например, когато сте в група, сте
обвързани едни с други. Тези, които са обвързани към другите с каквито и да е връзки, задължително трябва да знаят,
че този вид обвързаност няма да им помогне да постигнат индивидуалния си възход. Всеки се издига индивидуално,
въпреки че сте колективно свързани един със друг и си взаимодействате. Но възходът е индивидуален, абсолютно
индивидуален. Независимо дали се отнася за вашия син, брат, сестра, за вашата съпруга или за ваш приятел, трябва
да помните, че вие не сте отговорни за техния възход. Не можете да им помогнете в техния възход, а само милостта
на Майка и тяхното собствено желание могат. Ще им помогнат собствените им усилия да се откажат от всичко
триизмерно. Така че каквато и мисъл да ви идва, трябва да знаете, че не сте постигнали съзнание без мисли в пълен
размер и затова имате проблеми, които са триизмерни. Понякога един Сахаджа йоги може да открие, че в ума му
идват емоционални мисли. Това може да е чувство на отпадналост или силно разочарование и той ще се бъде
отвратен от себе си или от другите. И двете неща са едно и също. Виждала съм, че някои Сахаджа йоги се силно
отвратени от другите, но подобно чувство не бива да остава у вас. Разбира се, за кратко може да чувствате
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отвращение – добре, но това е минало. Или може да се усетите същото спрямо себе си - и край. Но ако продължите да
въздишате по това или да сте вкопчени, това означава, че сами си създавате обусловености. Означава, че не сте в
съзнание без мисли, че сте във вашето минало и правите от миналото си една твърда маса в главата си. В настоящето
всичко е свободно, всичко е свободно от онова, което не е вечно. В настоящето вечното остава, останалото отпада.
Както течащата река не спира никъде и е вечна, а останалите неща се променят. Ако следвате вечния принцип, всичко,
което не е вечно, се променя и отпада, разтваря се и става несъществуващо. Трябва да разберем собственото си
достойнство, собствената си същност. Първото и най-важното е, че всички Сахаджа йоги са избраните, те са хората,
които Бог е избрал. Тук в Делхи има стотици хиляди хора. По целия свят има толкова много хора, страдащи от
свръхнаселеност. А в Сахаджа Йога има много, много малко хора и тъй като са ви избрали, първо трябва да разберете,
че вие сте основата, вие сте камъните, които трябва да бъдат положени и трябва да сте силни. И затова сте
необходими, макар и малко на брой – вие сте първите лампи, които ще запалят други лампи по целия свят. Трябва да
се наслаждавате на силата на вечността, на силата на Божествената любов, на силата на Универсалното същество,
каквито сте. Ето това означава медитацията. Сахаджа йогите питат какво трябва да правят за медитация. Бъдете в
съзнание без мисли – това е всичко. През това време не правете нищо. Тогава не само ще се движите към доброто и
Несъзнаваното ще се грижи за вас – не е само това, но за първи път вие излъчвате. Божественото е проникнало в
природата, във вашето обкръжение и в други хора, които са също свързани универсално. Само че ние сме свикнали, че
трябва да правим нещо и затова започваме да действаме и да се съмняваме. Медитацията е най-съвършеният метод.
Освен това има молитви и също пуджи. Молтивите се казват в сърцето, с чувство за пълно отдаване и молейки за
вечното, което иначе не бихме могли да получим. Просто помолете и останалото ще бъде под контрол, защото нещата
стават стъпка по стъпка. Всички Сахаджа йоги имат проблеми. Имат проблеми заради тяхното минало, заради
амбициите си за бъдещето. В Сахаджа Йога вече научихте как да преодолявате проблемите си, когато се появят. Има
толкова други методи освен медитацията и вие добре ги знаете – трябва да знаете какво са чакрите, къде е
Кундалини. Ако Кундалини е спряна от определена чакра, която не работи, не бива да се отчайвате. Да речем, че
вашият инструмент или колата ви е спряла на пътя – каква е ползата да се отчайвате. Трябва да изучите механизма,
да бъдете добър техник и тогава можете да се справите чудесно. Така че всички техники в Сахаджа Йога трябва да
бъдат изучени и овладени. Това можете да сторите само като го давате на другите и като се учите, корегирайки
другите и корегирайки себе си. Няма нищо за отчаяние – това е преклонението. Ако сте нещастни и отчаяни от себе си,
тогава ще се появи проблем. Трябва да се смеете на себе си и на своя механизъм, който е извън строя. Когато
започнете да идентифицирате себе си дори и с инструмента, тогава вас ви няма. Вие не сте чакрата, не сте различния
канал, а сте осъзнаването, вие сте силата, вие сте Кундалини. И така, не бива да се тревожите за всичко това – не в
обикновения смисъл. Ако не сте проблемът, можете да го решите. Сякаш няма осветление. Ако няма осветление
поради липса на електричество, тогава нещата са сериозни. Но ако осветлението е изгаснало заради бушон или
крушка, можете да ги оправите или замените, можете да го направите. Така че няма нужда да се тревожите ако
чакрите ви са блокирали. Самото безпокойство или отчаяние от самите вас е погрешно отношение към Сахаджа Йога.
Според други думи Сахаджа означава семпъл, прост. Да бъдеш Сахаджа означава – мога да повторя онова, което
Тулсидас е казал: Джайсе Раакх сайсе хи рахо – “дръж ме както ти се хареса”. Подобно отношение води вашето
внимание навътре, защото навън то е оставено на кучетата – “оставете ни, не се притесняваме за външните неща”.
“Ще остана така, както ме държиш”. Ще се изненадате, че всичко си пасва много добре, дори можете да усетите, че сте
стигнали определено ниво – “Трябваше да изпея този бхаджан, трябваше да свърша онова”, а то не е направено.
Понякога по погрешка нещо, което сте искали, не е направено. Трябва да го приемете като Божия воля – “Това е, което
Той желае. Добре, това е желанието на Бог, а сега ние сме едно с Неговото желание”. Вие сте тук да съобщите
желанието на Бог на целия свят. На това ниво ако започнете да имате собствени желания и идеи за себе си, тогава
кога ще станете желанието на Бог? Това “Аз” трябва да си отиде и това означава медитацията – където вие не сте вече
“Аз”, а “ти”, “вие”. Кабирдасджи (поетът Кабир – бел.пр.) е написал една красива поема за това как когато козата е
жива и подскача, казва мейн, мейн, мейн, което значи “аз, аз, аз”. Но когато умре и червата й бъдат изсушени за струни
и някой светец ги опъне върху инструмента си тхутхари – наричат го ектхари – и започне да опъва струните с пръстите
си, козата казва ту хи, ту хи, ту хи, което значи “ти си, ти си, ти си”. Ето как трябва да умрем и да възкръснем. Това вече
е станало с вас, но както вече ви казах, Сахаджа Йога е като кхир (извара – бел.пр.) или както вие казвате – все едно
да печеш сладкиш в сурова глина, kache ghade ki kheer Hai. Пръстта на суровата глина се смесва със сладкиша, но
вашето внимание може да е насочено към изварата, към млякото и може да отсее всичко, което е пръстта на суровата



глина. Това разграничение е спонтанно. Има го, получили сте го – то е актуализация на Себето. Можете да
почувствате себе си, знаете какво не сте. Започнали сте да говорите за чакрите си по същия начин, но единственото,
единственият проблем или недостатък на един Сахаджа йоги е, че въпреки че е в Сахаджа Йога, неговото внимание е
ангажирано с външни неща. Тази е единствената разлика. Ако вниманието ви е отстранено, въпросът е в това как да
го остраните. Това е първата стъпка – когато се питате как да го отстраните, тогава си създавате триизмерно
обвързване. Не бива да се откъсвате, вниманието ви го има. Ако вниманието ви е навън, тогава бих казала, че
вниманието ви трябва да се насочи навътре. То не си е отишло, а просто го има. Вие седите тук, Аз седя срещу вас и
Моето внимание е извън Мен. Аз просто трябва да почувствам себе си, там където съм – това е всичко. Някои са го
почувствали, някои са го почувствали – знаете го вътре в себе си. Някои са се издигнали много високо. Другият метод,
който прилагаме, е пуджата. Открих, че тя работи много добре при човешките същества. Защото пуджата задоволява
много от исканията на миналите ви навици и вие чувствате, че правите нещо по въпроса и тогава започвате да давате
каквото мислите. Бог ви е дал разграничение, а ришите и муните са открили – те са много умни – открили са как да
доставим уводолствие на божествата, как да доставим удоволствие на Майката. Те са ви казали, казват го дори и
през този Мой живот, как да й доставите удоволствие. Казват, че Тя е Стхутхи Прийа – че Тя обича възхвалата -, а не е
така. Но когато възхвалявате някого от сърце, това означава, че приемате и в това време чакрите започват да
създават сила, чрез която бивате изстреляни нагоре, чрез която се ускорява влизането ви в Царството на Бог. Така че
тези методи като пуджа, молитва и мантра са изобретени и открити от великите мислители на Сахаджа Йога, от
великите майстори на Сахаджа Йога и те са усилието или – може да се каже – лишеното от усилия усилие на Сахаджа
Йога, което кара Моето тяло да вибрира, бих казала, че извлича есенцията от Моето тяло. То кара безкрайното да
разкрие себе си чрез крайното същество и то действа, пасва и видях, че работи много добре. Но знаете, че след пуджа
Аз се чувствам малко уморена ако не можете да приемате тази сила. Искам да спя и да преодолея тези допълнителни
вибрации в сушукти, навлизайки в безкрайното състояние. Ако можете да приемете онова, което Аз излъчвам в
равновесие с вашата пуджа, само тогава то ще ви помогне много, тоест когато правите пуджа – също приемайте.
Когато правите пуджа в съзнание без мисли, напълно се концентрирате в приемането. Но виждала съм, че по време на
пуджа хората си говорят, движат се. Не знам как да ви обясня, че това е времето когато нещо изцежда нектара и през
това време вие го чувствате с пълна вяра вътре във вас. Ако през това време чувствате Моите вибрации и чакри, ще
осъзнаете, че дори и най-дребните малки зрънца в Моето тяло се движат в различни състояния, с различна скорост, в
различни измерения. Наистина не знам как да ви го обясна, но вие виждате, че то създава мелодия. Трябва да го
приемете и то е индивидуална мелодия, подходяща за всеки индивид. И когато я приемете, тя ви изстрелва в
състоянието на безкрайност. Така че по време на пуджа трябва да знаете, че цялото ви внимание трябва да е насочено
към приемане. Днес е много голям ден – Нова година . До две години от днешна дата ще започне Сатйа Юга (Епохата
на истината – бел.пр.). Това е велик ден за много неща и след пуджата се празнуват девет дни за Пришествието на
Майка. Това е датата – бих кала -, това е календарът, започнат от Моите предци, които са въприели, че това е денят,
когато Майката е започнала да създава и в този ден Тя създаде като начало Ганеша. В състоянието утхпаттхи Тя
започна работата си през този ден и затова той е първата дата - защото много отдавна времето започна от тази дата.
Ето защо е толкова важна тази дата и ако я преминете, вие сте отвъд времето. На тази дата трябва да пристъпите
напред и да преминете отвъд. Трябва да стъпите на своята Дхарма и да минете отвъд нея – Дхарматит. Трябва да
бъдете трите Гуни и да минете отвъд – Гунатит. Вие сте всичките тези три неща (отвъд времето, отвъд дхармата и
отвъд гуните – бел.пр.), но стъпалата, върху които стоите, трябва да са наред, а също и онези, които сте преминали. И
когато сте отвъд, трябва да поправите онези стъпъла, които някак си сте прекосили. Това може да стане чрез
медитация, пуджа, молитва. Но най-важното, най-големият напредък е направен, давайки универсалното чрез вашето
универсално същество. Всички вие трябва да отдадете живота си на Сахаджа Йога и да давате все повече и повече.
Сред нас има някои хора, които са дали много и чрез това са постигнали много. Трябва да давате, да говори за
Сахаджа Йога, да я разпространявате и да доведете повече хора в нея. Иначе ще бъдете оставени извън процеса на
еволюция. Нямате време за съмнения, за мислене. Не губете времето си с тези безполезни занимания. Ако все още
имате съмнения, по-добре е да се откажете. Крайно време е да се присъедините. Днес ви желая щастлива Нова година
на пътуване из духовния живот на този свят. Трябва да мислите за онези Сахаджа йоги, които в момента са далече от
нас и мислите ни трябва да носят нашата любов към всички тях и те да бъдат благословени, така както вие бяхте
благословени тук. Надявам се, че през този важен ден и през цялата нощ, в които Аз съм тук, ще се посветите изцяло
на вашата еманципация. И както ви казах, каквато и да е програмата, приемете я Сахаджа. Не се придържайте към



времето и разписанията, а каквото дойде Сахадж, приемете го. Нека Бог да ви благослови!
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Създаването на чакрите и Кундалини
Борди, Индия - 26 януари 1977 г.

Ще се опитам да обхвана въпросите, които сте Ми задали, но трябва да кажа, че бях много щастлива да чуя повечето
от тях, защото показват, че интересът ви става все по-фин, че вече знаете за грубата страна на чакрите и сега искате
да познавате по-фините форми.

Първият въпрос, който следва да се разгледа най-напред, е как чакрите се настаняват в човешките същества , по кое
време, на кое стъпало от живота; защото би трябвало това да е първият въпрос. Той е като да питаме кога се появява
зародишът в семето, нещо такова. И преди съм ви казвала, че когато човешкото същество умира, то не умира
напълно. Само част от него умира и тя е предимно от елемента земя, а другите елементи остават. Оставащата част от
тялото изчезва и не можете да я видите, защото не е в пълната си човешка форма. Тя продължава да намалява по
размер и Кундалини напуска тялото и застава извън него, извън тялото. Атма - това, което наричаме Духа - също
напуска тялото и остава извън него, и това всъщност е оставащото тяло.

Физиката на новото тяло е различна от нашата физика. Можем да кажем, че светлината, която е угаснала, притежава
цялото тяло, но то е без светлината. Светлината излиза от това тяло. По същия начин е при човешкото същество,
което умира, а Духът и Кундалини напускат тялото, стоят близо до тялото. А процедурата, която следва, е голяма и
фантастична. Невероятно е как тялото изчезва, превръщайки се в различни елементи.

Но нека първо видим следното: когато подобни тела останат така, те отиват в това, което наричате Преталока, и се
превръщат в семена или стават все по-малки и по-малки. И така, докато тялото формира яйцеклетка и това, което
наричате сперма, сперматозоид. Той се формира вътре в тялото. Не зная дали сте виждали как става деленето на
хромозомите. Има пълно делене, ако хромозомите са така (разполовени - б. пр.) - тогава има пълно множествено
делене и се получава пълното разделяне. Затова браковете и изборът на брачен партньор са толкова важни за
обикновените тела, но за Божественото няма значение. Това става по такъв начин, че да могат наслуки да се
установят връзки.

Например яйцеклетката на един вид да се комбинира със спермата на друг вид. Това се случва на много ниско ниво
на еволюция. И с хората се случва същото, при онези, които не са истински еволюирали. В повечето случаи
яйцеклетката отхвърля сперматозоида; приема само онзи, който е предназначен да бъде приет. Това е толкова
прецизна работа, толкова фантастична, толкова е невероятна. Нямате представа как Бог осъществява всичко това,
направо е страхотно как яйцеклетката отхвърля, продължава да отхвърля сперматозоидите, които не са другата й
половинка. Затова се прахосват толкова много яйцеклетки и сперматозоиди.

Та можете да си представите какъв огромен механизъм изработва всичко това. Специално когато реализирани души
се раждат отново, всички сили на Божественото се обединяват, за да се уверят, че яйцеклетката е поставена в
личност, която в последна сметка ще срещне личността с подходяща сперма, за да няма проблем, що се отнася до
срещата. Божественото поема цялата грижа за такива велики души. Работата на Божественото е много, направо
фантастична и е отвъд представите на човека да се разбере как съзнанието на Бог може да се грижи за всичките
микроскопични неща в света.

Вие не можете даже да направите нещо такова лесно, като да долепите двата си пръста, докато не насочите малко
човешко внимание. Така че можете да си представите вниманието на Бог, който полага в Майка Земя толкова много
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семена и ви дава такива огромни дървета. Искам да кажа, че вие ги приемате за даденост, но ако наблюдавате, ще
откриете тази фантастична, динамична сила зад всичко това, осъзнавайки колко съвършено върши всичко. Вие обаче
си мислите, че всичко става автоматично и по този начин можете да го понесете. Така можете да понесете и Сахаджа
Йога, мислейки си, че всичко става автоматично.

Вторият въпрос е тогава къде са фиксирани чакрите в тялото. Те съществуват в тялото и продължават да
съществуват. Разбира се, те биват коригирани всеки път с прераждането на тялото и се превръщат в семе. А също с
всяко раждане Кундалини наблюдава какво правите, как се развиват чакрите ви, как се получават нещата и чрез
метода на балансирането или чрез парасимпатиковата нервна система, или чрез - можете да го наречете -
универсалното несъзнавано чакрите се довеждат до тяхната подходяща форма и състояние чрез еволюция.

Човекът прави грешки, той търси, търси от едно място на друго. Например може и да започне да се вторачи в парите,
може и да се вторачи във властта, след това в любовта - имам предвид плътската любов - или да започне да търси
емоционален израз, после в изкуство и всички тези неща. Накрая открива, че търсенето не е било в правилната
посока, че не е успял да достигне каквото и да е състояние на радост в своето съществуване, а с неговото търсене
тези чакри продължават да еволюират и да разбират.

Трябва да разберем, че чакрите са абсолютно живи същности, защото когато се очаква човек е мъртъв, по това време
всичките божества не са в работещо състояние. Но живият човек има чакри, които си имат божествата,
осъществяващи различните функции в чакрите. Това е много, много фина работаи на чакрите може да се гледа като
на отразяващи огледала на различни нива на нашето познание, където се отразяват божествата, които са поставени в
Първичното същество Вирата. И веднъж пробудени там, те започват да осъществяват божествения план.

В някои човешките същества, докато те търсят, тези чакри откриват, че този човек или субект стига до крайности в
нещата и това се случва, защото човешкото същество е получило свободата да избира. И в своята свобода човек
стига до крайности, а стигайки до крайности, чакрите се увреждат. Стигането до крайност е това, което наричаме грях.
Да сте в центъра, да водите умерен, семпъл балансиран живот и да се придържате към ценностите на нашата
поддръжка е най-добрият живот.

Но ако започнете да отивате в крайности, тогава започва грехът, а за греха в Библията е написано, че възмездието за
греха е смъртта. Тогава се появява смъртта. Вие знаете, че няма смърт, а това, което се случва, е, че част от чакрата се
уврежда. То може да е (поради - б. пр.) силно желание - физическо, умствено, емоционално, духовно, може да бъде
всякакво. Ако продължавате да прилагате небалансирани решения, чакрите се увреждат на различни места. Ето как
чакрите ви се развалят.

Чакрите са в различни състояния според нивото на вашето съзнание. Например лекарите, а и всички ние знаем, че в
тялото ни има различни плексуси. Например имаме тазов, слънчев, аортен, сърдечен, шиен сплит, оптична хиазма,
лимбична област, както и хипофиза и епифиза на нивото на оптическата хиазма, които действат върху вас, а накрая е
лимбична област с няколко точки, които са активни. Всеки лекар знае това, защото са правени опити с лимбичната
област на някои маймуни и е установено, че ако се стимулира лимбичната област, маймуните се чувстват много
радостни; има електричество. Така че всичките чакри в тялото на човешкото същество се усещат единствено като
грубо (материално - б. пр.) проявление, което наричаме плексуси в парасимпатиковия и симпатиковите канали.

Както ви казах, всички те са свързани. Симпатиковата нервна система идва от двете страни и създава централния
канал и това е парасимпатикусът. От баланса на двата симпатикуса зависи това парасимпатикусът да работи добре.
Когато балансът се наруши - всякакво неравновесие може да ги разстрои - и когато равновесието е напълно
разрушено, те започват да действат самостойно и това е така нареченото пълно освобождение на човека от Божията
милост. След като напълно се освободи от нея, човек започва да изпада в състоянието на ракшасите, както вие ги
наричате. Отива в ада, тоест отива в друг вид съзнание, в което няма никакво чувство, никакво съзнание за
съзнателното. Той не мисли два пъти – може да убие стотици хора, без да се почувства зле. Човек губи цялата си



емоционална страна и губи всичката си мъдрост. Това, което остава в него, са собствените му амбиции и желания и
продължава да действа, без да чувства каквото и да е угризение или каквато и да е връзка с Божественото или със
своята дхарма.

И така, чакрите са много важни за нас, защото преди всичко ви дават баланс в ежедневното ни съществуване. Дават
ви Бог и можете да мислите за фини неща и за абстрактни неща. Всичко това идва с помощта на чакрите. Ако Ме
питате дали животните имат чакри – да, имат, но не всички са отделени една от друга. Понякога чакрите са объркани и
не всички са отделени една от друга, и не всички са отворени, защото техният еволюционен процес все ще не е пълен.
Обаче съм виждала някои животни, чиято Кундалини е била събудена и това са реализирани животни; виждала съм
такива. Така че дори и за животните е възможно да са много по-дхармични от хората и понякога е изненадващо колко
по-благоразумни могат да са в сравнение с човешките същества. Освен това животните са ограничени от Бог и
каквато и да е поддръжката им, тя си работи - не трябва да мислят за нея. Например кучето е куче, котката е котка,
тигърът е тигър. Единствено човешкото същество може да бъде куче, скорпион, змия, но може да бъде и светец. Само
в човешкото същество е възможно да се открият всички животни, съществуващи рамо до рамо. И може да се случи
тези животни да се появят и да се изненадате от себе си как изведнъж те скачат и започват да лаят срещу вас. Ето
такиви са хората, защото каквото е било в миналото ни, се намира в нас - каквито и животни да сме били, те са в нас,
всичко това го има. Но и това, което ще бъдем, също го има. Това, което ще постигнем, също е тук.

За хората съществуват бъдеще, минало и настояще, но не и за Бог. За Него е много лесно да планира, да организира и
урежда, защото ако нямате такива поставящи граници неща, просто ги организирате много по-лесно. Тези методи са
поради самото Негово, бих казала, съзнание, статус, всемогъщество или свята природа да е такъв, бих казала, поради
което управлява нещата много добре. И вие не можете да ги обясните - как така нещата се случват едно след друго,
как се справя Той и как се е случило това. Той го прави, просто защото е в състояние да го прави. Той изобщо няма
нужда да прави всичко това чрез разбиране или мислене, както правят човешките същества, понеже Той не трябва
даже да мисли, защото е всичко това; разбирате ли? Той е силата и върши всичко. Той е съзнанието, така че прави
всичко, без да влага каквото и да е усилие.

Това е много различно състояние, което вероятно можете разбирате като Сахаджа йоги. Например движите с ръцете
си и откривате как Кундалини се придвижва на другата страна; може и да се замислите защо в края на краищата тя се
движи - трябва да се замислите. Вие сте реализирани и можете да го правите, но нереализираният човек и хиляда
пъти да постави ръцете си така, нищо няма да се получи. Само вие можете да издигате Кундалини. Издигането е ваше
съзнание и то различно, а съзнание на другият човек е различно. Вашите сили са различни и неговите сили са
различни.

По същия начин Бог, който е всемогъщ, само с движение на Своя пръст може да движи цялата вселена. В края на
краищата Той е Бог. Ето защо се казва за човешките същества: „По-добре вярвайте в Бог, защото това е най-добрият
начин да решите проблемите си“.

Ако продължите да мислите за това, всички ще се побъркате. Затова трябва да стигнете до онова състояние, в което
ще можете да Го разбирате, иначе всички ще се побъркате, опитвайки се да Го разберете. Всички ще полудеете,
разбирате ли, наблюдавайки всичките тези неща, които са отвъд вас - прекалено е за вас.

Но тъй като в Сахаджа Йога вашето съзнание наистина е навлязло в подобна по-фина форма, може да се разберат
толкова много неща, може да се разберат по-фините начини, чрез които действа Бог, а и да се разбире какво е
възможно за вас чрез фините методи. Можете да говорите за по-фините неща, но да говорите на един нереализиран
човек за тях би било някаква лудост. Той няма да разбере и дума. Искам да кажа, че това е предназначено само за
хора, които са Сахаджа йоги.

И така, стигнахме до там, където казах, че на грубо ниво те са изразени като плексуси в човешките същества. Това е
известно като физически ..., като в грубата форма трябва да видите сукшма - както я наричат - фината форма. Тя



съществува в човешкото същество и вие сте я виждали.

Фината форма съществува в човешкото същество, което можете да видите; виждали сте фината форма като енергия,
когато започне да пулсира, виждали сте пулсациите. Но тази фина форма е в две форми, може да се каже – сукшма и
атти сукшма; едната е сукшма, а после е атти сукшма. Тъй като е сукшма (фина - б. р.), можете да видите - ако
реализирана душа, човек може да я види. Ако сте реализирани души, то можете да видите даже чакрите, в смисъл да
ги почувствате по върховете на пръстите си. Нереализираният човек може много ясно да види с очите си пулсирането
на Кундалини и различните чакри, може; ако наблюдава, може ясно да види различните чакри. А вие като Сахаджа
йоги можете да ги почувствате по върховете на пръстите си и също да ги уситите вътре в себе си в колективното
съзнание.

Има три състояния на сукшма, може да се каже: сукшма, сукшма тарас и сукшма тума; разбирате ли. Можете да
видите три състояния. Първото състояние, което усещате по върховете на пръстите си, е сукшма карана (тарас - б. р.).
А това, което виждате с очите си, е сукшма. Когато усещате по чакрите, това е сукшма тума. Така че виждате три
форми. Ако някой не усеща по пръстите си, може да усеща по чакрите. Така че можете да възприемате по три начина.

Така че можете да я усетите по три начина, но съществува и четвърти начин, където - може да се каже - в състоянието
карана, което е по-висше, една реализирана душа може да я почувства. Роденият като реализирана душа може да я
усеща и в това състояние той просто знае, като компютър. Такива хора не се притесняват кое какво е и не насочват
ръцете си - те просто я усещат, и знаят какво е.

Както сте виждали, Моята внучка просто знае кое какво е. Само я питате и тя веднага казва: „Това е така; това е иначе,
това е такова“. При такива хора всичко това идва абсолютно ясно. Може да попитате как така знаят. Тази процедура
става нещо компактно, тоест то просто се случва с тях, като убождане с карфица - ръката веднага се дръпва назад;
цялото действие като рефлекс е толкова бързо, че можем да кажем, че няма нещо като процедура, а става въпрос
просто за рефлекторно действие. По същия начин всичко става като рефлекторно действие, така че изобщо не трябва
да се безпокоите каква е целта му.

Това е състоянието карана, което е достигнато. А в състоянието махакарана… Но дори и в състоянието карана има три
нива, в които човек я усеща. Всъщност не би трябвало да ви го обяснявам, защото е отвъд вас, хора. Но ако сте родени
реализирани, ще разберете този дисбаланс между трите гуни на личността. Този дисбаланс на трите гуни веднага ще
бъде прогонван от родения като релизирана душа, ще бъде преследван. Това е мъдростта, спечелена в предишните си
животи... Веднага ще забележи неравновесието, което се появява, а всичко, което такива хора казват, е мъдро. Те
разбират, защото могат да видят дисбаланса на тези три гуни. А според собствените им гуни преобладаващи в тях,
тези три нива съществуват в тези хора и те знаят как.

Например някои хора са по-скоро тамо гуни, тоест са много емоционални; сред тях има много емоционални. Виждат
хората чрез емоциите си според това, което чувстват в себе си; така и говорят: „Имах усещане за този човек. Така
почувствах“. Това са думите, които използват. Но да речем, че човек е раджо гуни. Той е насочен повече към работа
върху раджо гуна - молил се е на Сурйа, молил се е и е правил Гаятри, молил се е на всички небесни тела, както и на
петте елемента; правил е йагйа (хаван – бел.пр.) и всички тези неща. Този човек е раджо гуни. Такива хора виждат
нещата като светлини, като електрически форми, като цветове, като разни форми... Така че едните виждат нещата
като емоции, другите ги виждат като цветове или форми, може да се каже. Виждат форми и цветове, като поток
електричество, трети ги виждат като различни цветя.

Сега, ние сме и чувства, а те включват и любов, тоест раджо гуна изява. Можете да ги видите с очите си, можете да
видите самото творение. Но те са и чувства. Така че този, който може да гледа повече чувствата, който много е обичал
и се е занимавал с тази страна на живота, който е бил бхакти - може да се каже, отдаден човек - който се е молел на
Бог и е плакал за Него, молел Го е за помощ, плакал е пред Него с цялото си сърце, такъв човек ще чувства по-ясно; а
друг, който се е посветил повече на формите, ще ги вижда по различен начин като форми, а също и като цветове,



защото те са и цветове. Формите са и цветове, а също и звуци. Звуците са също един от елементите, така че тези хора
могат да ги виждат. Те ги виждат и когато Кундалини се издига, виждат движението на звука, а също... Повечето от
хората, които са видели това, са медитирали по метода за медитация на Патанджали, където единици го правят, в
стил Параушурама.

Така те видяха тези форми, видяха движението на Кундалини през чакрите. Когато преминава през тях, тя произвежда
звук, дума. Те изучиха всеки звук – как е създаден, какъв звук е създаден, какъв цвят има. Това е едностранно
познание за Дясната страна на хората, които клонят надясно и казват: „Това беше създадено, онова беше създадено.
Този звук беше създаден“. След това оформиха езика. Беше създаден оригиналният санскритски език, затова се
нарича дева-вани (език на божествата - б. р.). Ето защо божествата разбират най-добре санскрит.

Когато казвате мантри на санскрит, те ги разбират напълно, много бързо, защото този език е произлязъл именно по
този начин. Тези хора го изучиха и приключиха. В Индия повечето от езиците произлизат от санскрит, но са
превърнати в нещо друго, придобили са друга форма (пракрит, първичен, или арша - б. р.), а след това друг вид
санскрит са счита за (основа ? - б.р.) на пет хиндустани езика и (така) всички те, тези се появиха.

Така че в други страни се появиха други езици, вариации, които също са израз на Кундалини, но хората ги научах
по-скоро на базата на външните звуци - от звука на преминаващия въздух, затова са наречени въздушни - и от
природата; всичко това е научено отвън. Тъй като подходът е бил по-обективен, а той е винаги по-малко от
субективния, защото субективният идва отвътре, а обективният идва отвън.

Така че когато тръгвате от обективния, отклонението от основния звук, идващ отвътре, тоест чистотата е леко
нарушена. Вие знаете какво е обективен и какво е субективен подход. Ето това се случи с някои езици. Някои езици са
много близки до санскрит, но и те също правят завой съобразно своите гуни.

Сега - за Сатйа гуни, централната пътека, или както я наричате Саттва гуни. Има хора, които имат в себе си повече
Саттва гуна - те виждат чакрите в правилната форма. Обаче Саттва гуни не бива да се бърква с хората, които вярват, че
ако ядеш еди-какво си, значи си сатвичен; ако ядеш друго, си тамасичен, или ако казваш нещо, си сатвичен, или ако не
убиваш, си сатвичен. И това се смята за правилна представа. Например трябва да обясните защо Кришна убива
толкова много ракшаси - защото всъщност това е Сат, дхармично, абсолютно дхармично. Или защо Дурга избива
толкова много ракшаси. Тя трябваше да изпие кръвта на толкова много ракшаси. Така че това, което е дхармично,
мъдро, правилната пътека идва чрез такива личности, които не са нито наляво, нито надясно и знаят точно кой е
правилният начин, по който трябва да се гледа на живота.

Такива родени реализирани души са много малко, рядко се срещат. Бих казала, че може би Буда и Махавира са
единствените две човешки същества, които са преминали през много животи, преминаваха са от една крайност в
друга и най-сетне откриха, че не е подходащо да се стига до крайности. Въпреки това не са постигнали пълната висота
на една инкарнация.

И така, трябваше да се създаде модел, който през цялото време да дава на хората фиксирана точка, до която да
стигнат. И това са различни модели, които са поставени вътре в нас, в нашите чакри и тези модели са съвършени и
принадлежат на съответните чакри. А според природата на човека, който наблюдава чакрите, той ги вижда и също им
придава значимост.

Например личност като Шанкарачарйа е раждана реализирана много пъти. Не е роден реализиран само веднъж, но
много пъти е роден реализиран и може да се каже, че един вид е в определен център. Тоест, когато говори за своята
Муладхара чакра, той вече е изминал пътеката многократно и отива към все по-фини и по-фини форми. Та когато
казва, че ако Муладхара чакра е отворена, може да се ходи по водата, е прав, защото е достигнал това фино ниво.

Човек трябва да се издигне веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти и тогава достига нивото, на което започва да се



извисява. Но дори и тогава това не е толкова важно. Да се ходи по вода - какво толкова му е важното да се ходи по
вода? Не е нищо важно, защото - разберете - можете да вземете лодка и да се движите. Да се ходи по вода е
десностранно, или да се лети във въздуха. Всички такива неща са десностранни и също могат да се правят с помощта
на лодка или на летателен апарат, или даже с помощта на бхут. За целта можете да използвате мъртва същност и я
накарате да ви заведе там, където поискате. Това е може да се прави и чрез екстрасенсите и те са само това.

Така че тези неща могат да се направят и по друг начин, те не са важни. Понякога е много объркващо да видите, че
някои хора могат да летят във въздуха. Това означава, че са навлезли във фината форма. Не виждате тялото, но
усещате, че го правят, могат да го правят. Разликата е, че реализираните души могат да ръководят себе си и да виждат
как тялото се движи. А нереализираните откриват, че финото им същество е извадено и съзнанието им отива някъде
другаде, а самите те седят на покрива на къщата и се наблюдават - стоят си там и гледат как седят така. Тези явления
съществуват и не са нищо друго освен души, които са завладени от мъртви същности. Така че няма нищо велико в
това. Това е десностранна проява.

Лявостранно, както ви казах, е емоционалното усещане за нещата. Вие изпитвате страхотна любов към другите и
понякога, знаете ли... Бих казала, че Сайнатх беше един от тях, който просто имаше тази левостранност вътре в себе си
и беше олицетворение на любовта. Имам предвид, че беше изпълнен с толкова много любов към хората, че веднъж Аз
бях в жената, която беше много бедна и не можеше да отпразнува деня на Дивали и той не можа да го понесе, така че
й даде малко вода, а водата се превърна в масло и тя запали светлините с него. Това е факт, вие можете да го
направите, възможно е и с тази сила можете да увеличите храните. Увеличавате храните, стигайки до определени
състояния. Това също е един аспект.

Така че всички тези неща се появяват в личността - едни хора имат повече от едното, други - от другото, а трети имат
всички тези качества. Тези, които са инкарнации, имат всичко, могат да направят каквото си пожелаят. И ще
използват всичко, за да направят това, което желаят. Ако не искат да използват никакви сили, няма да ги използват -
зависи. Така че това не е важно. Да предположим, че виждате нещо – добре; това че го виждате е добре. Но не
означава, че трябва да се лепнете за тези неща, а да се опитате да правите онова, което не виждате. Например
виждате светлината, която излиза от нечия глава. Това е едната страна на нещата. Другата е, че можете да чувствате
другия човек, ако усещате как е той, как ви посреща, как се сближавате с него. Можете ли да почувствате това
състрадание към него, че той не е там, където сте вие? Това също е нещо балансиращо. Би трябвало да се прави, но е
много опасно за хора, които не се опитват да са от полза на другите, но самите те са затвърдили по подходящия
начин.

Затова още веднъж бих ви предупредила, че когато започнете да виждате светлини и всякакви други неща, помнете,
че отивате на една страна и гледайте да бъдете по-състрадателни в думите си, в приказките си и в поведението си.
Опитайте се да изпитвате повече любов, понеже Дясната ви страна е по-развита от Лявата, тоест от сърцето.

Така че трябва да издигнете Кундалини от дясно и наляво. Това не е нещо механично, то работи. Ако просто си
помислите „О, трябва повече да развия сърцето си“, балансът трябва да се появи. Това също би трябвало да развие
чувството ви към другите. Чувствата към другите не могат да бъдат обяснени като „Чувствам еди-какво си към
другите“.

Само да видя някъде някой да плаче, очите Ми автоматично се пълнят със сълзи. Дори и да не плачете, ако само се
чувствате наранени, Аз приемам това чувство в себе Си; така е. Вие би трябвало наистина да усетите това чувство на
наранения, на отчаяние и този плач. Естествено, това им идва твърде много на някои хора, защото нямат другата
страна. Така че трябва да имате двете страни и двете балансиращи направления в себе си.

Онези, които имат способност да виждат някои неща бива да се безпокоят за усещанията, че ще станат като другите.
Добре е, защото са правили един вид тапася чрез своето търсачество, а това много помага на Сахаджа Йога, понеже
по този начин сами можете да прецените кой е реализиран и кой – не.



Но все още във вас има сухота и ако е така, трябва да се опитате да развиете друго. Така че се опитайте да разбиете
това, което нямате, и не бъдете доволни от това, което имате. Това е най-добрият начин за издигане. Онези, които
могат да виждат, трябва да се опитат да почувстват другите. Тези, които могат да чувстват другите, трябва да виждат
нещата. Ето това е състоянието Махакарана, където Махакарана е най-най-фината форма - състояние, където чакрата,
която е получила божества, е свързана с един вид отражението на Божеството във Вирата.

Божествата във Вирата са отразени във вас, събудени са във вас, започват да се движат и да вършат цялата работа
както трябва. До състоянието карана е много добре, но Махакарана е състоянието, където е реалната - както го
наричате - оптика, оптическото пречупване. Когато можете да стигнете до оптиката, която е наистина много дълбоко
състояние на ума и сте едно с оптиката, и когато сте в оптиката, тогава сте много близо до състоянието на
инкарнация.

Що се отнася до вас, хора, вие трябва да се опитате да разберете нещата до състоянието карана, защото сега
въпросът не е как да скочите отвъд и да стигнете до там. Каква е ползата да говоря за нещо невероятно, за него ще
говоря по-късно. Но ето такова е четвъртото състояние на една чакра.

[Не се чува] Виждате я обратно на часовниковата стрелка. Виждате я така, защото повечето хора, които са я виждали,
са я виждали в другите хора. А когато гледате човека откъм гърба, виждате чакрата да се движи обратно на
часовниковата стрелка. Но ако гледате отпред, движението е по посока на часовниковата стрелка.

[Въпрос към Шри Матаджи, който не се чува]

Току-що ви казах, че чакрите… Например за обикновения човек чакрите не са нищо друго освен обикновени плексуси.
За реализираната душа са нещо повече от това. Колкото повече навлизате във великото същество на собственото си
съзнание, толкова повече се проявяват чакрите. Например Моите чакри работят навсякъде, навсякъде - тази е
разликата. Всичко зависи от съзнанието на човека, ето защо повече усет... [не се чува ясно - б. р.] Колкото повече
светлина имат - колкото по-силно е изразена светлината - толкова са голяма мощ има; точно така е.

Имали други останали въпроси за чакрите? [следва въпрос, който не се чува добре - б.р.]

Броят на венчелистчетата също е нещо материално, докато стигнете до определено ниво, докато вашите
венчелистчета бъдат създадени, понеже в това има малко математика, малко изчисления. И цялата математика е
изработена за човешкото същество, такова каквото е; така е. Да речем, че в човека има светлина, примерно 25 вата.
Тези 25 вата трябва да бъдат превърнати, да кажем, в 50 вата или нещо подобно. Така че трябва да сравните
размерите на човека спрямо тази величина и как той ще се измени. Има голяма математика в това до какви размери
може да стигне това и до какъв пласт ще проникне.

Например Муладхара чакра всъщност е направена така, защото покрива четирите страни на човешката личност. Това
е малко абстрактно изчисление - това са четирите страни на личността, а петата страна, придвижването в петото
измерение, не води към Муладхара чакра, а над нея. Чрез това са показани четирите измерения - те са различните
измерения на човека на онези нива; изчислено е колко измерения се докосват от тези венчелистчета. В Моята книга в
големи подробности съм описала какви измерения докосва човек в това състояние и докъде може да стигне.

Същата тази Муладхара по-късно става с две венчелистчета (в Агнйа - б. р.), но тя е такова фино и прецизно нещо -
имам предвид, че прониква навсякъде, просто така. Нещата зависят от вида „машина“, която имате – от раличните
винтовете и болтовете, от времето (епохата – б.пр.).

Възможно е да попитате защо изчисленията са точно такива. Това е много детайлна работа и всичко е изработено



така, защото измеренията, в които човек трябва да навлезе, са вече създадени и само тази чакра това е измерението,
което достигате; така че всичко има своето значение. Но тук не са само тези четири листчета, тя има още много други
венчелистчета вътре в себе си и е много интересна. Всъщност за Муладхара съм написала цяла завършена глава -
колко гънки има вътре и как работи всичко, какво означават тези гънки, до колко се отварят. Защото това е цяло
измерение, което се получава. Да вземем, например, дървото банйан - семенцето е толкова малко, банйановото дърво
има най-малкото семенце. Защо е такова и е толкова микроскопично? Защото е много динамично.

Така че, вижте, всичко проработи като капсула, която да работи в това измерение, която трябва да изработи това
измерение. Това е нещо добре пресметнато, което съм описала. Но съм описала само Муладхара наистина цялостно.
Тъй като се получи един огромен том за Муладхара чакра, се отказах да правя същото за другите; просто исках да съм
сигурна за нея.

Но когато започнах да описвам самата Муладхара, това се оказа толкова огромно нещо. Отдадох се на това описание
и си казах: „По-добре да не върша друга работа“. Но тя е доста сложно нещо - Бог си има свое собствено ниво, стил на
планиране и вие не можете да Го разпитвате. Той прави нещата според собствените си прищевки, разберете, Той има
собствен стил, а Неговото хрумване притежава разбирането, притежава всичко.

Ще откриете, че понякога ако се опитвате да изучите това, ако Ме питате някои неща, Аз се опитавам да отговоря по
друг начин. Понеже Той си има свои начини за правене на нещата и разбира, затова върши нещата така. Но все пак Аз
се опитах да разкрия поне Муладхара чакра, така че човешките същества да разберат колко сложно са направени,
колко внимателно Бог е поставил тяхната Муладхара толкова добре, как е поставил там силата, как чакрата е жив
механизъм, как работи този механизъм – така че хората да разберат важността на своите чакри и значимостта на
своите същества – колко сте важни. Вие не сте обикновени хора.

Толкова сме внимателни даже спрямо един обикновен касетофон. Колко ли внимателни би трябвало да сме към
собствения си механизъм, който е създаван в продължение на векове, с такова голямо разбиране?! Ако вземете коато
и да е чакра, дори и три юги да я изучавате, няма да разберете дори една чакра. Толкова страхотна работа има в нея.
Разбира се, Аз направих само описанието й и посочих причината, поради която това е състояние, което действително
ще ви подлуди . Опитах се да го обясня. Вие сте прочели Моята „Муладхара“, нали? Доста е обстойна.

Въпрос: Каква е целта на живота?[част от въпроса не се чува - б.р] Има ли движение нагоре след като постигнем
свръзани с Бог?

Никога не съм прекъсвала това състояние, то не е само днес. Когато си казах, че сега просто ще трябва да инкарнирам
отново и отново, вие не сте в това състояние. Но когато цялото нещо... Няма нищо лошо в тези... Казано е, че денят на
Страшния съд съществува. Но преди това Бог ще ви даде шанс, ще ви даде пълен шанс да се подобрите и да стигнете
до тази позиция.

Може да се каже, че първо дърветата се появяват чрез посяването на семето, после дървото израства, след това има
цветове, след това цветовете отново се превръщат в семена. После те пак стават дървета, отново семена – докато
стигнат определено състояние, докато напълно узреят. Тогава знаят, ще знаят, че цялото това състояние, всичко, се
превръща в самия Брахма. А каквото е ненужна материя, се изхвърля.

Накрая е единението, но единение на вашето същество означава единение с Бог, това състояние е много по-велико.
Най-напред е моментът на пречистване. За пречистването си вие трябва да се родите отново. Все още не сте
достигнали състоянието, в което да станете маханивар (?съвършено неопетнен, чист - б. р.), нали?

Ако станете могъщи, може и да се приземите в ада. Затова по-добре не опитвайте това. Трябва да разберете, че точно
сега, на този етап, трябва да продължите напред, да се пречиствате, докато достигнете определено състояние в този
момент. Бог ви е дал достатъчна възможност, достатъчния шанс да се подобрите. Но вие все още сте ракшаси, а



тогава повече няма да се пробва с вас. Но трябва да кажа: пределно ясно е, че не можете да си позволите да
пропуснете този шанс; лудост е. (нещо неразбираемо на марати - б.р.) Една от кланиците е много близо, много близо.
Искам да кажа, че може да се случи по всяко време. Внимавайте, тя просто е тук.

Мнозина трябва да бъдат неутрализирани, защото просто са причинявали безпокойство. Може да е много близо,
затова просто внимавайте. Всичко е свързано, но във всички религии става така, че едно казано нещо противоречи на
друго. Например казвам: „Трябва да отидете в стаята и да направите три крачки насам. - а после - Направете три
крачки натам“. Всичко това е свързано. Но тъй като съм казала само три стъпки, вие си казвате: „В тази религия се
говори за три стъпки навътре“. А онези три стъпки? Трябва да говоря и за тях. Тъй като трябва да говоря за всички
неща, които трябва да направите най-напред, по-добре е да не ви казвам за трите стъпки, защото вие ще се вторачите
в тях: „О, много добре“. Нещата няма да дойдат на тепсия. Трябва съзнателно да работите тях. Разбирете го.

[Следва въпрос, който не се чува ясно.]

Чакрата е вътре във вас, чакрата е място, съществува във вас. [Някой прекъсва Шри Матаджи] Не, не, те са само в
тялото, тук в тялото. Тялото става един вид семе; вие се превръщате в семе. Но те са много силни; не можете да ги
видите. Чакрата е състояние.

[Въпросът не се чува]

Това е като светлината, която излиза, но тръбата е все още там, като Кундалини е, но стои на върха на главата на
човека. Единствената разлика е... Да предположим, че светлината излиза и остава наблизо. Потенциалът е в
светлината, той е светлина. Мястото, където светлината трябва да премине, е…

[Въпросът не се чува.]

Като материя те вече са разделени. Вътре също са разделени, обаче има Войд, (защото-?) това е единствената точка.
Вижте, Кундалини се просветлява - един вид сериозно, но леко просветлена, разбирате ли. След това се обръща към
Мен и започва да се издига. Или ако сте вие, хора, защото сте Сахаджа йоги. Това не се случва при никой друг, ще се
удивите. Какъв е другият въпрос?

Как се движат чакрите в тялото?

Вижте, днес.... [не се чува] ...се движат хоризонтално. Движат се хоризонтално, но ако ги движите по този начин…
Виждали сте колело. [Някой прекъсва Шри Матаджи] Не, така не става; работят по-добре така. Защото това са неща,
които излъчват. Ако правите по този начин, отива долу. Те се движат така. Вие можете да ги движите. Виждали сте в
часовника - има някои успоредни, а някои са така.

[Шри Матаджи говори на хинди. Следва въпрос, който не се чува.]

Това, което гурутата правят, е да използват различни чакри, за да вкарат в симпатиковата нервна система някои
единици, които те контролират. Не контролират много единици като такива, но това, което се случва, е… Например по
време на война просто умират много хора, убити. В подобни страни онези души не са имали човешки живот, а са били
третирани като животни и са били много измъчвани. И в умовете им се появява идеята да измъчват другите хора. И
когато умрат - всъщност не умират - не отиват в Претлока, а остават в атмосферата. И ето защо войната е много лошо
нещо, защото войните създават такива хора много повече от инцидентите. И хора, които са били много депресирани
по време на живота си, много неудовлетворени, които са вършили всякакъв вид покварени, потайни неща, всякакви
ужасни неща, когато умрат, наистина не отиват в Претлока, защото не мислят за своето спасение, а просто мислят за
своята лъст, алчност и за някакви притежания - онези, които са ограбвали, крадците и всякакъв вид подобни хора –
можем да ги наречем дяволски и сатанински.



Когато умрат, откриват, че са станали много по-фини и че могат да са много по-добре да действат в някое фино тяло.
Затова използват финото тяло, за да действат върху хората, а такива хора на разположение има доста. Така че тези
гуру – самите те са зли духове – имат начин да хванат такива хора и да ги използват. Те влизат във вас чрез
различните ваши чакри. Например Равана имаше способността докато говори да вкарва ракшаси в човешките
същества в Цейлон, представяте ли си, в тогавашната Ланка).

Хората никога не биха се били срещу Рама, защото по онова време чувствителността на хората беше толкова голяма,
че те знаеха, че Рама е инкарнация. Не бяха толкова груби като днес, та да кажат: „О, аз съм инкарнация“. Това не беше
Кали юга, така че хората знаеха, че Той е инкарнация. Някои не знаеха, но доста от тях знаеха и въпреки това никой не
можеше да се противопостави на това да се бият с Него, защото умовете им бяха сграбчени от тези същности чрез
Равана и хората се биеха. Така беше, даже и по времето на Кришна хората знаеха кой е Той; поне имаха представа,
дори Кауравите знаеха.

Но Кали юга е такова жалко нещо, че никой не вижда ясно нищо. А онези хора, които умираха едно време, не бяха като
сегашните - те които знаеха кой е инкарнация и го разбираха. По онова време онези зли хора трябваше да използват
някакви начини да объркат другите и използваха този метод да ги подлъжат. И използвайки този метод за
примамване, се научиха на все по-фини начини, които започнаха да прилагат много добре в Кали юга. Всъщност това
са ракшаси и знаят много методи как да подмамват хората; има много начини за това.

И когато наведете глава пред тях, това е най-подходящият момент да поставят тази същност в егото ви и да ви
довършат веднъж завинаги. Ето как го правят, а вие не сте повече самите себе си. Най-напред те действат върху
сърцето ви. Вие ставате нервен, ръцете ви започват да треперят, краката ви започват да треперят. Действат върху
вашата сърдечна чакра. Вие използвате енергията Ракша (защита - б.р.), която е основната в сърдечната чакра,
оптическата… (на хинди звучи като нийя - б.р).

И когато тази (мъртва) същност започне да се движи вкопчена във вашите нерви, откривате, че сякаш някой друг
действа вместо вас. Ако произнасете нечие име, започвате да скачате и не знаете какво става; това е преживяване. Те
правят толкова много неща по този начин, 1001. Но човешките същества като цяло във времето на Кали юга вместо
да се подобряват, напълно се сриват в своите представи за достойнство и във всичко. Имам предвид, че човек се
превръща в безнадежден случай, но с Божията милост Сахаджа Йога може и да го спаси.

Искам да кажа, че такъв какъвто е, човек е много, много глупав. Не може да види колко обидно е това и продължава с
всякакви видове лоши практики, мислейки си, че е най-рядко срещаният светец, който някога се е раждал. Това е
друго важно качество на Кали юга и в това е проблемът. На хората не им останала никаква съвест, за да им се каже,
че това, което правят, е лошо, че убиват. Навсякъде е така.

(Шри Матаджи говори на марати.)

Вижте, всичките тези пет елемента в нашето тяло са много важни и те също са тялото на чакрите, както съм ви
казвала. Става така, че когато пеете, вибрациите могат да преминат през музикалните тонове и да стимулират някои
чакри. Например това е много добре за Хридая (Сърдечна - б. р.) чакра, ли за Вишудхи чакра също е много добре. Не за
всички, но за някои чакри е добре. Но да речем казвате мантра - тя е звук, хубава музика, а ако е от реализирана душа
е много ефективна. Например можете да стимулирате Шри Ганеша с красива шлока (стих, куплет - б. пр.), ако сте
реализирани душа и ако вашият Ганеша е наред, можете да стимулирате Ганеша в друг човек много лесно. Искам да
кажа, че такъв човек може да твори.

Така че музиката, звукът – всички такива неща имат ефект и това е метод, който се използва много широко. Да
предположим, че навлизаме в масова медитация и има много хора, а някоя чакра е блокирала, примерно Вишудхи



чакра. Аз мога да коригирам тяхната Вишудхи, просто поставяйки Моя пръст, ето така. Защото вътре е звукът, има го в
чакрите; съществува микрозвук, който носи вибрациите, разбирате ли. Всъщност част от вибрациите са микрозвук,
също микросветлина. Може да се каже, че всичките пет елемента са там в микроскопичен вид. И когато Аз поставя
пръстта Си, микрозвукът може да каже на останалите и човек може да оздравее. Може да го направи. Особено
Вишудхи – много е лесно да бъде коригирана с това. Можете да коригирате повечето неща, но Вишудхи чакра може
много лесно да бъде коригирана – Вишудхи, която отговаря за звука, която е направена от елемента звук.

Както сте видели, водата е много добър елемент за лечение на по-ниско разположените чакри на човека – до
Сърдечната чакра. Тъй като водата и солта могат да помогнат за Набхи чакра - солта е елементът земя и е есенцията,
същността на океана, на океана в Бхавасагара - затова можем да използваме солена вода за изчистване на долните
чакри. За очите можем да ползваме светлина, защото се направени от пракаш – светлина, от елемента светлина. По
този начин могат да бъдат направени различни неща. Ако използвате различните елементи, чрез тях можете да
отстраните цялата мръсотия или всичка пречка, която е натрупана в определени ваши чакри, поставяйки я обратно в
същия елемент и пречиствайки чакрите. Така че елементът отстранява замърсяването.

Майката Земя също има много елементи в себе си, така че може да отнеме толкова много от проблемите във вашето
същество, които ви безпокоят заради някакъв дисбаланс на елемента на Майката Земя. Всичко се дължи на
неравновесието на тези елементи, натрупани много повече отколкото ви се иска. Ето защо казах „крайности“.

Притхви татва (Принципът на земята - б. р.) е изразен чрез Шри Ганеша. Шри Ганеша е формата, можем да кажем, на
пречистения принцип на елемента земя и е същото нещо. Примерно във флейтата имате две ноти, които са еднакви –
първата и последната. По същия начин в човешкото същество има седем ноти. Първата е Ганеша, последната също е
Ганеша, така че тези седем ноти са същото. Тези седем ноти правят елемента земя, ала не са изцяло елементът земя,
а започват с пречистения земен елемент, който по-късно напълно губи своите проблеми като елемента земя. Това е
Парабрахма. Имам предвид, че всичко се превръща в Брахма, защото отвън е елементът земя, но отвътре е дхара.
Дхара, Дхарана е поддържащата сила, силата да се поддържа, отстоява и тази сила е най-чистата форма на елемента
земя. Това ставате по-късно - постепенно целият елемент земя отпада и вие се превръщате в това. Така че Дхарана
Шакти – силата на поддръжката, както се нарича - е Шри Ганеша.

По този начин във всяка чакра имате много фина и най-фина точка, а най-фината точка е нотата, с която Божественото
свири на това място. Тъй като всяка нота има различна честота, различно отклонение, така да се каже, различен звук,
който подпомага мелодията на тази вселена. Така имаме седем чакри и седемте ноти. Това са различни ноти, но след
това създават пермутации и комбинации и по този начин чакрата влиза в свара и след това се превръща, така да се
каже, в звук, а от звук - в дума, от дума се превръща в език и т.н.

А същата фина форма започва да се превръща в нещо друго. Например ако обичам децата Си, как ще изразя обичта
Си? Като построя къща за тях, създавам им място за живеене, готвя им, оправям им леглата. Това е груба изява на
Моята фина обич. По същия начин всичко вътре в нас намира външен израз с помощта на елементите, които са нещо
външно, за да изразим финото чрез външното си поведение или го правим чрез външните, материалните неща.

Това е същото фино, което се изразява външно, но по-късно ставаме толкова груби, че забравяме за вътрешната му
част. Например една майка може да създаде какво ли не за децата си, а след това става толкова обсебваща спрямо
децата си, че си мисли колко много за тях и даже няма да си спомни защо го направила. Тя забравя онази част, която
е любовта, и се превръща единствено в грубо… (не се чува). Започва да се кара на децата за най-дребните неща, даже
за нещо счупено. Тя прави всичко от любов, а след това забравя за нея. Ето това е крайно поведение. Крайно
поведение означава, че от финото отивате към грубото и към все по-грубото. Превърнете ли се в по-грубото, вие сте
мъртви.

[Шри Матаджи говори на марати. Задават въпрос, който не се чува.]
Онези, които могат да виждат бадхи, са откъм емоционалната страна - виждат бадхите. Може да се видят два типа



хора. Онези, които самите вече са в бадхите, много ясно могат да виждат бадхите. Могат да виждат мъртъвците.
Другите, които вече са бадха, могат да виждат бадхата в другия човек, защото те самите са в колективното
подсъзнание, така че могат да я виждат. Да речем, някой може да вижда кой е пияница, може. Някой пиян може да
види бадха в друг човек, защото самият той е в подсъзнателната страна, може да се каже. Но някои хора достигат по
емоционален път състояние, в което могат ясно да виждат бадхата. Ако са реализирани души, емоционалното
състояние е състояние, както казах по-рано, в което бхакти-хората могат да виждат бадхите.

Но дори и свръхсъзнателните хора могат да видят да се появява светлина пред тях. Могат да видят някого, стоящ
пред тях като светлина, и тогава казват, че се приближава светлина. Може и да усетят благоухание или да се случат
подобни неща. Такива хора биват наричани танматрас – това е каузалният принцип на цялата вселена,
причинно-следствен, танматрас. За (елементът) земята каузалният принцип е благоуханието. Да предположим, че
някой е правил много проучвания в областта на елемента земя. Такъв човек може да усети много благоухания.
Навсякъде е създадено голямо разнообразие, заради различните изследователи и поради различните семена.

[Шри Матаджи отговаря на марати на въпрос, който не се чува.]

Вижте дали някой има бадха или не. Ако има (проблем с) Агнйа и Сърцето, тогава това определено е бадха. Просто
помолете този човек да насочи ръцете си към фотографията и той ще започне да трепери. Обикновено трепери.

[Въпрос на хинди]

Вижте, не зная как бихте направили разлика (между бхут и бадха - б. р.), но наистина лесно можете да схванете. Тези
хора не могат да насочат поглед към Моята фотография. Ако ги помолите да си затворят очите, очите им ще започнат
да трептят, ръцете им ще започнат да треперят; очите винаги ще трептят. [Не се чува.] Ще се покаже върху клепачите
ето така. Бадхата може да бъде много видове. Някои хора я имат в момента имат, други - постоянно, трети - отзад
имат... Така че вие просто не можете…

[Някой говори на Шри Матаджи и Тя отговоря на хинди.]

Просто не се безпокойте за тези неща.

[Майка отново говори на хинди.]

Работата е там, че хората мислят, че има само един вид бадха – емоционалната бадха. Може да са налице и двата
вида – личност, която е много егоистична, също е доминирана от някого. Необичайна област - необичайно поведение;
не е нормална личност. Отвсякъде може да дойде това.

(Шри Матаджи говори на хинди, но липсва превод) Вижте, няма разлика между слънцето и слънчевата светлина. Няма
никаква разлика, само дето човешките същества си мислят, че това са две различни неща. Например, тази гривна
разкрасява ръката Ми. Разликата между гривната и разкрасяването зависи от качеството на човека. (не се чува ясно)
Тези неща съществуват и работят. Каква е същността на слънчевата светлина? Слънчевата светлина няма смисъл без
слънцето, слънцето няма смисъл без слънчевата светлина. Или водата и ледът - и двете си имат своя същност, имат
своя смисъл. Няма никаква разлика между тях. Но човешките същества не могат да си го представят - това е
проблемът с техния ум, защото е в двайта (двойственост - б. р.); те трябва винаги да мислят за две неща, не може да
създадат едно. Това е несъвършенството на човешките същества. Вие не го разбирате, но Аз ви обичам. Така че
трябва да се интегрирате, да имате ново съзнание, да имате любовта.
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Шри Матаджи Нирмала Деви

Вниманието

Борди Шибир, Индия - 27 януари 1977 г.

Качеството на вашето вниманието се сменя според нивото и състоянието ви.
И така накъде е насочено вниманието на човешкото същество? То не е във фиксирана точка! Можем да кажем, че
вниманието е повърхността или острието на вашето съзнание; каквото и да съзнаваме, вниманието се обръща към
него. Можем да направим следната аналогия: всички железни стружки имат силата да бъдат притегляни от магнита.
Къде точно е тази сила не може да се локализира. Тя е навсякъде в желязото. Където и да е разположен магнитът,
железните стружки биват притеглени. Вниманието ни е също като тези стружки - накъдето и да сме притеглени, то
отива също натам. То съществува в цялото тяло, в смисъл че може да бъде отклонено навсякъде извън тялото, а
също така и вътре в него, в случай че има някаква болка или неразположение. Вниманието ни се пренася по нервите и
цялата нервна система, но има контролен център в мозъка. Ако този център бъде засегнат, можем да останем в
съзнание, но без всякакво внимание.
Също ако някой бъде ударен по Вишудхи чакра, може да се случи същото. Може да се случи дори и при по-ниско
разположените чакри, ако някой бъде ударен по тях. Засегната чакра изгубва своето внимание, защото не усещате
нищо в тези чакри. Разликата тук е, че вие като човешки същества можете да обърнете внимание на засегнатите
места, ако пожелаете, дори те да са вдървени. Например, ако нечия ръка е вдървена, Аз мога да й обърна внимание,
т.е. мога да я гледам, мога да мисля за нея. Но ако определена точка от нашето същество е засегната, то тогава вече
не можем и да мислим. Просто лежим в безсъзнание, но очите ни са отворени и ръцете ни се движат, краката се
движат. И тази точка е на нивото на Вишудхи чакра. Ако можем да нарисуваме мислено линия от мястото на Вишудхи
в тялото до питхата на тази чакра, която се намира вътре в мозъка, то ако получите удар някъде по протежение на
тази линия, веднага изгубвате вниманието си и не може да внимавате върху нищо. Линията преминава и през Агнйа
чакра, защото когато свържем Агнйа чакра с Вишудхи отзад и с питхата на Вишудхи вътре в мозъка, се образува нещо
като триъгълник. Цялата тази област може да влияе на вашето внимание. Сърцето работи, крайниците се движат, но
вие не сте в състояние да внимавате върху нищо.
И така, всъщност когато вниманието ви е нормално, т.е. вие не сте реализирана душа, то е контролирано от
споменатия център в мозъка. След Реализацията вече може да внимавате и чрез другите си центрове. Това е
голямата разликата между реализиран и нереализиран човек или, може да се каже, вие ставате по-ефективни, защото
внимавате и чрез другите си фини центрове. Ставате сетивни и внимателни по отношение на самите центрове във вас.
Може да чувствате центровете във вас, които са запушени – нещо, което никога преди това не сте чувствали. Не само
това, но може да почувствате центровете и на други хора, което означава, че вашата централна нервна система е
благословена от ново съзнание, чрез което то ви предава, съобщава за вниманието, което е насочено чрез вашите
центрове, а също и да отведе по един фин начин вниманието ви към фините центрове на другите.
Така че първото нещо, което ви се случва, е, че вниманието ви става по-фино. А когато вниманието ви стане по-фино,
започвате да разбирате нещата в по-голяма дълбочина. Например, птицата може да види някое цвете, но не може да
почувства красотата на цветето, също както и нереализираната душа може да види красотата на цветето, но не може
да почувства вибрациите, излъчвани от него. Така вие ставате по-фини. Вниманието ви става по-фино. Определено сте
на по-високо еволюционно ниво от останалите хора.
Трябва да разберем как използваме нашето внимание. Да предположим, че започвате да се занимавате с някакъв
занаят или изкуство от ранното си детство, дори и да не сте реализирани. Постепенно развивате дълбочина в него,
защото то се развива заедно с нервите. По същия начин, когато сте реализирани, бих казала, когато сте “новородена
личност”, ако започнете да уважавате вашето внимание, постепенно ще развиете дълбочина за Сахаджа Йога. Но
толкова много хора след като получат Реализацията си едва идват повторно и дори ако дойдат отново, не развиват
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повече усещанията си за вибрациите. Те продължават да бъдат заети с ежедневните си задължения, пилеейки
вниманието си за обикновени неща, които не им носят по-фини усещания. Ето защо не могат да развият финеса,
дълбочината на изкуството на Сахаджа Йога.
Да вземем например човек,
който много чете. Веднага щом получи Реализация, започва да я сравнява с нещата, които е прочел. Това отново
погубва вниманието му. Просто защото вниманието му е фиксирано върху всички общоприети схващания и идеи,
някои от които са правилни, други - грешни, трети са абсолютно фалшиви, някои са безплодни, а други са създадени
само за пари, а понякога се публикуват и абсолютни глупости. Веднага щом получите вашата Реализация, се връщате
обратно към собственото си грубо съзнание и започвате да сравнявате финото с грубото. Отново губите вибрациите.
Виждала съм как след получаването на Реализация, малките деца заспиват за няколко часа. Стават неактивни за
известно време. Но когато възрастните получат Себереализация, отиват до близката книжарница, купуват си книга за
Кундалини и започват да четат. Така повечето не разбират, че сега вътре във вас живее и нещо друго, а го приемат за
даденост. “Матаджи беше много мила – каза, че вече съм паар, реализирана личност, но как да повярвам?” Сякаш
след като повярват трябва да ми донесат пари или не зная какво друго искат да ми дадат. “Мога да видя как
вибрациите идват, но каква е ползата от тях. Защо Тя ни дава вибрациите?” И отново се връщате към грубата идея за
ползата от нещата, защото човешката природа е на такова ниво – да превръща всичко в полезност. Всичко трябва да
е от полза. Човек започва да превръща Реализацията си в полезност. ”Каква полза има от нея? Колко хора ще я
получат? Какво трябва да се случи? Какъв е графикът? Какво е това? Какво е онова?”
Това фино нещо ви е дадено, за да му се наслаждавате, както ако се радваме на красотата на цветята, просто се
наслаждаваме. Отиваме ли тогава в книжарницата, за да открием какво да правим с тази наша радост, как да се
наслаждаваме на цветята, какво да правим след това и кой е описал цветята, за да разберем дали това съвпада с
нашите усещания? Понякога наистина не зная как да ви го обясня, то е много просто, но се страхувам, че като кажа
така, хората се чувстват наранени. Защото човешките същества са такива - засягат се от нищо, което е много глупаво.
Децата са много чувствителни в това отношение. След както получат нещо, започват да му се радват, просто се
наслаждават, после си отспиват, необезпокоени по никакъв начин. Знаят, че това нещо е за радост и си казват “Нека
му се порадваме”.

И така, в началото се случва така, че човек не знае как е станал толкова груб, особено в тези времена на Кали Юга, в
тези модерни времена. При организирането на плановете си според собствените си идеи и представи човек е станал
така неестествен, така глупав, че няма разграничение за радостта и грозното. Толкова е объркан.
На първо място, няма само една причина за това. Причините са много, както ви споменах – по природа това е
човешката груба реакция преди Реализацията. Ако човек разбере откъде идва болестта, понякога е по-лесно да се
коригира. Но вие не можете просто да се преборите с болестта, без да познавате историята преди нея. Ако сте студент
по история, ще знаете как са постъпвали през времената човешките същества и просто ще се зачудите какво не им е
наред на тези хора. Бог е създал един свят. Само помислете за човек като Мен, идващ на тази земя; изведнъж ще
осъзнаете колко много страни са създадени. Добре, може да има отделни страни, ако не можете да управлявате
целия свят, но тогава борбите продължават, ще се убивате един друг. И всички тези проблеми са за едното нищо.
Толкова побъркан свят. И така, ако можете да видите в историята как човек си е изгубил ума, няма да е лесно да
съберете всичко това в една лекция. Трябва да пишете томове за това. И мисля, че вече са написани томове. Има
исторически фон, който е увредил вашето внимание.

Хората, които идват заради някаква физическа пречка или болка, са по-добре в известен смисъл от хората, които ги
нямат, защото те получават поне облекчение като част от радостта. Ако получат облекчение, се появява лека вълна от
радост и така започват да разбират, че трябва да му се радват. Но бих казала, че щом получат облекчението, често
просто изчезват, не разбирайки, че има нещо по-велико, което да опитат и на което да се радват. А физическото
наслаждение в Сахаджа Йога само по себе си е достатъчно, за да задържи вниманието ви фино. Не бива да фиксирате
вниманието си, а да ставате все по-фини във вниманието си. Концентрацията на вниманието, както знаете, е много
погрешен метод. То беше правено от някои йоги и вие знаете какъв е резултатът от това. Чакрите им бяха увредени и
унищожени. Когато концентрираха вниманието си върху Агнйа чакра, тя беше абсолютно разрушена. Не бива изобщо
да фиксирате вниманието си, а да го правите все по-фино. Както казах, когато магнитът е близо до камък, нищо не се



случва на камъка - просто си стои. Може да местите магнита както си поискате, но когато го приближите към желязо,
само железните стружки са привлечени от магнита. По същия начин вниманието на един Сахаджа йоги трябва да бъде
толкова фино, че да чувства вибрациите, да мисли за вибрациите, да яде и да пие вибрации, и да им се наслаждава.
Някои от вас Ми казват, че когато отидат някъде на гости, им предлагат сладкиши и трябвало да ги изядат. И питат:
“Матаджи, какво можех да направя?” Всъщност те са били привлечени от вида на лакомствата и са ги изяли. Но не
виждат вибрациите им. Те просто ги изяждат и после имат проблеми със стомаха. Когато имат проблеми със стомаха,
казват: “Матаджи, изгубихме вибрациите си, сега какво да правим? Изядохме сладкишите”. Но ако бяхте видели, че в
тази храна няма вибрации, бихте могли да кажете “Днес не ям нищо” или нещо подобно и нямаше да се налага да ги
изяждате. Ако погледнете новородено реализирано дете, то никога не би яло. Дори ако майка му го биеше, за да яде,
то би си казало: „Добре, бий ме, но няма да ям”. Защото няма да яде боклуци. Такива деца по принцип са упорити.
Упорити са, защото знаят, че в храната няма вибрации. Защо тогава да ядат, след като не могат да й се радват?

На физическо ниво има толкова много грешки, които допускате. Да вземем например навиците, които имате. Да
предположим, че имате навика да си дърпате косата. Имаше една жена, която имаше този навик, и скоро започна да
оплешивява тук и там; после косата й спря да расте и тя оплешивя съвсем от едната страна, но на нея все и се искаше
да дърпа косата си от вече плешивата страна. Странен човек. И така тя дойде при Мен за лечение. Представяте ли си!?
Попитах я защо го прави? - „Сега вниманието ми е такова, все иска да дърпам косата си.” Какво да се прави,
вниманието й е станало такова? Нейната по-голяма сестра беше свикнала да я пляска през ръката, когато я виждаше,
че иска да се скубе. А болното момиче искаше сестра й да я бие, защото иначе то щяло да я набие. И това
продължаваше, та всички наоколо се чудеха какво си причиняваха взаимно двете, и то без никакъв резултат.
Всички навици са като маймунска работа. Такива са, защото материята е взела връх над нашето внимание и така се
формират навиците. Хубаво, вярно е, че някои навици са полезни и удобни при това…
Някои хора, за да се откажат от някой навик, си казват: “Няма да седя на земята, нито пък ще седя на стол”. И тогава,
къде ще седите? „Ще бъда в седяща поза и ще практикувам така”. Няма нужда от такива безсмислици. Имам предвид,
че определени неща са наред, не отивайте в крайности. Но повечето навици, които придобиваме, са в по-голямата си
част поради мода. Например, ако някой пуши, той ви принуждава и вие се съгласявате. А друг лош навик, който имаме,
е да не можем да казваме “не” на никого. Често става така: „Как да кажа не?! Вижте, те всички пият, предлагат ми
напитки. Щях да откажа, но направо ме принудиха и щеше да изглежда много лошо, нали знаете, да не приема.
Подадоха ми чаша с питие и приех. Ще си пийна малко”. А друг казва: “О, подобен случай имах и аз, когато мои
роднини дойдоха и ни поканиха на вечеря. След като отидохме, започнаха да танцуват кабаретни танци и след всичко
това щеше да изглежда много лошо, разбирате, да не гледаме голите жени наоколо. Ние сме много невинни хора, но
си помислихме - какво да се прави, обществото е такова, това е модата, стилът е такъв”.

Но един Сахаджа йоги е специален човек. Той е избран. Тъй като вие не можете да оцените достатъчно стойността си,
Аз ви оценявам. Това е факт, който много малко оценяват. “Защото за да получим Реализацията си просто ей така –
казвате си – то Матаджи трябва да е направила нещо много велико. Тя трябва да е положила много труд за да
изработи това сама. Трябва да е направила огромни тапасйа (покаяние – б.пр.) през всичките си животи и дори в този.
Трябва да е работила много упорито ден и нощ и така ние получаваме всичко това изведнъж наготово”. Мислих си
дори, че като ви дам Реализация, изведнъж ще прозрете собствената си стойност и ще си помислите, че сте нещо
велико и ще оцените вашата Реализация и Сакшаткар (връзка с Духа – б.р.). Но не е така, а започвате отново да
правите компромиси с грубите неща от живота.
Има огромни народни маси, които трябва да бъдат поведени от всеки от вас. Дори сам, един от вас може да води
всички тях. Лидерът не прави компромиси, лидерът не решават проблемите на хората, които води, а им създава
препятствия, които те да преодолеят. Той стои над тях, той е много над тях. Лидерите не правят компромиси. Те не се
огъват пред другите, а хората се навеждат пред тях. Ако по пътя светлините запремигват и угасват, какво ще направи
човекът, който ги носи в ръцете си? Всички вие сте като факли. Що за живот бихте искали да водите и каква личност
бихте искали да бъдете е нещо, което сами трябва да решите. Вниманието ваш приоритет ли е, когато разберете какво
представлява физическото ви тяло? Тялото ви трябва да бъде почистено, трябва да е красиво, нежно, мило, елегантно,
достойно.



Виждала съм групи от хора, които се държат по начин, по който дори и средно възпитан човек не би се държал.
Причината е, че все още не сте осъзнали, че вие сте лидерите и хората ви гледат. Трябва да има един вид масти (?) във
вас, както се казва, трябва да сте удовлетворени от самите себе си. На физическо ниво трябва да промените всичките
си приоритети – какво ядете, какво виждате, какво харесвате – всичко.
Най-важното трябва да е Сахаджа - при всяко едно обстоятелство, при всяко действие, във всеки навик. Сахаджа
означава “родено с теб”. Сахаджа не означава лесно. Много хора бъркат тези две неща. Сега получихте правото, с
което сте родени, и затова важно за вас е да знаете, че сте Сахаджа и че няма да се съгласявате и приемате неща,
които са а-Сахадж (против Сахаджа – б.р.). Това значи Сахадж – Сахадж значи, че приемате светлината над всичко
останало, над мрака, а не да приемате тъмнината, която е а-Сахадж. Как може да имате навици, които ви налагат
симпатикови ограничения (физически – б.р.)? Сахадж означава, че имате специално фино съзнание. Царят не чисти
улиците. Физически вие изгубвате вашето внимание, защото се ровите във всякакви а-Сахадж методи, каквито сте
имали преди и каквито имат другите. Загубвате се в а-Сахадж системата на живот. Трябва да промените цялостно
система на този свят, в който хората получават Сахадж и а-Сахадж знание и само тогава всичко ще придобие Сахадж
измерение за вас. Съществуват големи недоразумения за Сахаджа йогите. Те мислят: “О, когато нещата станат Сахадж
(спонтанно – б.р.), тогава ще тръгнем навред и ще говорим на хората - трябва да настане Сахадж”. Да не правят нищо!
Това е много погрешно отношение. Сахаджа означава, че имате светлината на Сахаджа в себе си. А как тогава можете
да толерирате нещо друго? Означава, че вие трябва да знаете как да се обличате, как да говорите, къде да ходите, с
кого да се срещате; кои са вашите майки, кои са сестрите ви, кои са синовете ви и кои са вашите родители. Ето така
губите вниманието си.
Вашите груби навици, старият ви начин на живот трябва да бъдат прекратени, с тях трябва да бъде свършено. И не
може да продължавате така, иначе ще блокирате тук или там, ще си счупите врата, а после ще дойдете и ще кажете:
“Майко, счупих си врата; това се случи, онова се случи. Боли ме, става ми горещо, имам главоболие, правя еди-какво
си.” Докато не станете Сахадж, всичко това ще действа върху вас. Но защо не станете едно със себе си?
Едно човешко същество, например, не може да спи като куче. Ако започне да спи като куче, защото всички около него
са кучета, ще го заболи. По същия начин, ако ще бъдете а-Сахадж, понеже всички се държат така, ще попаднете в беда.
Защото кучето не чувства, въпреки че може да има болка, то не я чувства. Но вие определено я чувствате. Човек,
който не е роден повторно, поема проблема, но не го чувства. Когато можеш да го чувстваш, можеш с радост да го
отдадеш; колкото по-рано, толкова по-добре. Ако не го отдадеш, отново потъваш в мрака и този път тъмнината може
да бъде адска, ужасна. По-добре е да умреш като човешко същество, защото после можеш да се преродиш отново
като животно, това или онова. Но да се родиш повторно и да знаеш, че се връщаш към старите си навици, това може
да бъде много опасно.
Ето така чрез малко страх Аз прехвърлям вниманието ви от ума към по-финото ви същество, чрез което само можете
да се наслаждавате. Сутринта просто се наслаждавахте на медитацията, станахте по-фини, а Аз малко ви притиснах.
Но вие трябва да се задържите в това фино състояние, спомняйки си какво се е случило с вас, как физически сте се
чувствали добре. Един от най-лошите навици, които имат хората, е да си гледат часовниците. Толкова болезнено е за
Мен докато говоря хората да си гледат часовниците. Просто не мога да го понеса. Защото сега сте отвъд времето,
отвъд пространството. Какво ще направите, спестявайки малко време? Какво сте направили до сега? Това показва
вашите приоритети.
Вашите приоритети трябва да се сменят и можете веднага да ги промените ако започнете да се наслаждавате. След
като сте опитали от нектара на Божествената любов, Амрит, тогава няма вече да пиете мръсна вода. Но на първо
място помнете, радостта, която изпитвате. Това е начин за т. нар. фиксиране на вашата фина природа. Вниманието
бива покрито от грубите неща на живота, дори и в емоционален аспект, когато имате взаимоотношения с другите,
например. Виждали сме как някои Сахаджа йоги бяха погубени от това. Те имаха някои низки приятелства с хора, дори
с гурута - бяха приятели с гуруто си или имаха мръсни отношения, така да се каже, от които не можаха да се откажат, и
така се оказаха погубени.
И така, седнете и се опитайте да намерите отговорите: “Защо не се радвам на себе си? Аз съм губещия поради тези
неща. Ако носеха радост, нямаше да тичам от едното към другото. Никога не са ми носели пълно задоволство, защо
тогава да се завръщам към тях отново?”
Eмоционалните наслади и хората, които уважавате като много специални и важни, също трябва да бъдат претеглени



според новото измерение на вашето внимание и фина същност. Смятате някой за много близък и скъп и имате с него
бизнес отношения или някакъв друг вид - нямам представа що за други отношения имат хората – но трябва да знаете,
че това е много повърхностно и не може да ви донесе никаква радост. То е сякаш пиете вода от чаша - чашата сама по
себе си е повърхностна, както и водата, а най-важното е вашият език, който може да чувства водата. Ако езикът не
може да чувства водата, или ако водата се усеща като камък, каква е ползата от това да пием вода? Най-важното
нещо е вкусът върху езика, от есенцията. По същия начин есенцията на нашето наслаждение е радостта, а радостта е в
усещането на вибрациите. Така че откъдето и да получавате радост, трябва да я запазите. Но това ново съзнание все
още не е достатъчно проникнало в съществата ви, в това е проблемът. Иначе не е трудно да се каже на човек: “Това е
хубаво, пий го.” Той го взема и знае, че е хубаво. Човекът не иска да яде нещо, което е горчиво. Ако дадете на някой
нещо с ужасен вкус, трябва да му предложите шоколад преди и след това. Но колкото по-еволюирали са човешките
същества, забелязвам, че имат по-голяма наклонност към подобни ужасни неща поради миналите им привличания.
Така че насочете вниманието си изцяло върху Божественото, изтеглете го изцяло към Божественото; да не остава и
капка внимание в грубата среда. Дори сега срещам хора, които идват и Ме питат: “Матаджи, имам проблем. Искам да
работя, какво да направя? Това трябва да се направи, онова да се направи.” Разбира се, това е между другото, но ако
то увлича вашето внимание, означава, че сте загубили чувството си за разбиране, че сте Сахаджа йоги и че вашата
радост е във фино състояние и можете да й се наслаждавате. Тези груби неща никога не могат да ви донесат радост.
Защо тогава не помолите за нещо, което да ви дари с тази фина радост, на която може да се наслаждавате? Само вие
може да го сторите.
Ето това се случва на нашето внимание - изгубваме се поради миналите ни идеи и емоционални връзки, а също и
поради така наречените духовни връзки. Твърдим: “Ние сме хиндуисти, ние сме мюсюлмани, ние сме християни. Ние
пък сме вегетарианци и не-вегетарианци. Брахмини и не-брахмини”. И всякакви подобни неща уж сме ние. Но не сме
каквото всъщност сме и всичко това рефлектира върху вас – “Тъй като сме джайнисти , сме велики.” Ставате
посредствени така. Който и да е джайнист или който и да е друг – има ли той усещане за вибрациите? Тогава как
такъв човек става ваш учител или как може да ви учи на фините неща? Сега вие сте водачи. Нима главният учител
идва да се учи от момчетата, които току-що са приети в училище?
Виждала съм дори новодошъл, който ако има някаква бадха, може да подмами с лекота поне 5% от Сахаджа йогите.
Той ще говори големи приказни, ще се перчи и ще вмъкне някой гуру в групата, и минимум 5% ще хукнат подир него.
Как си обяснявате това? Единственото нещо е вие да не бъдете един от тях. Всеки трябва да мисли за себе си, а не за
другите. Би трябвало да се запитате дали сте способни на това или не. В духовните връзки също изгубвате
вниманието си по този начин. Всички тези измерения са външни.
В описанието на Гокул при Вриндаван трябва да сте чели, че когато Кришна свирел на флейтата си, всички жени, които
работели наоколо – гопите - всички те прекъсвали домакинските си задължения. Независимо дали млякото вряло или
цялата работа била наполовина свършена, или някъде вече била свършена и хората похапвали, а други били седнали,
или в каквито и пози да били, те просто ставали и хуквали към тази мурдли, флейта. А когато стигали до мястото,
просто застивали като картина – без никакво движение на тялото, нищо - просто стояли и слушали с пълно внимание.
Какво било това? Той, Кришна, дори не говорел, само свирел на флейтата си и всички слушали замръзнали като
картина. Какво било това? Това била насладата, която всички чувствали, насладата, на която се радвали в себе си,
радостта, която се изливала върху тях чрез тази мурдли. Те просто стоели и слушали – това било всичко. Какво е
това? Това е фината същност на наслаждението, също като в медитация. По същия начин вниманието и мислите ви
трябва да бъдат върху Сахадж, да бъдете едно с Бог. Вие сте едно с Бог. Насочете центробежните си сили изцяло към
Бог. Поставете се във връзка с Бог през цялото време и останалата работа ще е извършена чрез вас като чрез
инструменти. Цялата система ще заработи.

Човешкият мозък е свикнал да върши нещата ритуалистично. Хората мислят, че ако трябва да вдигнат къща, първо
трябва да се изкопаят основите, след това да струпат материалите, да се излеят колоните и отгоре покрива и така
едно след друго планират нещата. Но в самото Царство на Бог няма планиране. Вие просто седите и се наслаждавате.
Ако вниманието ви е там – пълното ви внимание - цялата работа е свършена. Тогава Бог поема работата и й дава
пълен приоритет, така че да не правите компромиси по пътя си. Трябва да помогнете и на останалите също да
постигнат това ниво и винаги да помните, че вниманието ви трябва да е върху вашия Атман, върху Духа, върху Бог. Вие
сте напълно едно с Него в тази радост. Цялото ви сърце е там и с двете ви ръце и с двата ви крака, с цялото си



внимание можете да издърпате хора нагоре. Защото през цялото време вниманието ви е подхранвано, подсилвано и
старателно отглеждано. И тогава също ще се наслаждавате на израстването на останалите хора.

Нищо не може да е наред докато не развиете фината същност на вашето внимание; а тя се развива, оттегляйки
вниманието ви от всичко грубо. Отдръпвайте вниманието си винаги щом се насочи прекалено към мисли, казвайки си:
“О, забрави”. Но проявявайте пълно внимание към вибрациите, обръщайте внимание на собствените си вибрации. За
другите неща няма нужда да се тревожите, има кой да се грижи за тях.
Ето как в Царството божие вниманието ви е фино. Когато лотосът е в калта и трябва да излезе над нея, той намира
пътя си сред много цепнатини и дупки в калта. И когато стигне горе, на открито – абсолютно освободено - не се люшка
насам-натам, а просто се отваря и приема прекрасната роса. А росата разтваря аромата на лотоса. Автоматично
благоуханието полита из въздуха.
Това е различен метод – да бъдеш Сахадж е различен начин на живот.
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Набхи чакра
1 февруари 1977 г.

Набхи чакра e разположена в центъра тежестта на всяко човешко същество. Ако не беше там, това означава, че за вас
ще има малък проблем да стигнете до правилното място. Има един вид проблем, от който повечето от вас страдат и
който може би се дължи на наркотици или проблеми с нервите... дължи се на войната, или на някакво сътресение във
вашата поддръжка. Например по време на Войната (Втората световна - б. пр.) хората изгубиха ценностите си, понеже
изгубиха вярата си в Бог. Непорочните жени, които вярваха в непорочността, бяха брутално нападани. Много
религиозни хора бяха преследвани. Разпаднаха се семейства. Много мъже бяха избити. А деца, жени и вързастни хора
се разпръснаха. Едно много ужасна атмосфера на несигурност завладя всички тези нации. После дойдоха
концентрационните лагери, разбирате ли, онези, които разтърсиха човешките същества, понеже човешките същества
са много деликатни инструменти. Те са желаните създания. Те са най-висшите. А бяха доминирани от неща като
бомбите, които са материя. По този начин Духът в човека умря. Хората загубиха вярата в праведността, в любовта.

Тогава се изгради един нов модел на сигурността. Индустриалната революция го последва, като резултат. И
изкуственото чувство на радост, на сигурност, на любов беше прието от обществото. Ето какво направи човекът със
своята свобода, понеже войните са създадени от човека, те не са дело на Бог. Заедно с това много велики търсещи
души се родиха на тази Земя. Те започнаха да търсят отвъд разните видове изкуствена сигурност, като например
материализма. Търсачите нямаха подходящите лидери да ги организират и да ги водят по правия път. Така че
допуснатите от тях грешки създадоха препятствия.

Освен пречките в човешкото съзнание, се прибавиха много други... много други пречки се добавиха, които направиха
Сахаджа Йога труден процес за хората. Държавите, които взеха участие във Войната, само те станаха развити. Като
реакция, но не е реакция, те са единствените развити хора, които всъщност участваха във войната. А онези, които не
участваха, са недостатъчно развити. Така от една страна имаме страни, които се опитват да търсят, защото са
свръхразвити, защото са заможни, но техните търсачи се изгубиха в тресавището им заради анти-чувствата. Ясно ли
е? Докато други страни все още не са развити, така че техните търсачи все още търсят парите.

При това критично положение беше открита Сахаджа Йога, на това ниво, чрез което обещаното единение на
човешкото съзнание с Бог е установено, чрез което вие чувствате вашето несъзнавано, силата на Бог, която е
всепроникваща, която мисли, организира, планира. Само чрез Кундалини Йога на Сахаджа, Сахаджа Кундалини Йога,
само чрез Сахаджа Кундалини Йога (Йога чрез спонтанно събуждане на Кундалини, каквато е Сахаджа Йога - б. пр.)
човешките същества ще еволюират. Но тези, които ще еволюират, трябва да имат непокътната дхарма в тях. /записът
прекъсва - б. пр./
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Сърцето и значението на Ом
1 февруари 1977 г.

Тази лява страна на Сърцето е свързана с вашата (физическа - б. пр.) майка и с Шива - съществуванието. Вие
получавате вашето съществувание чрез нея и чрез Шива и Парвати. Те са вашите родители, и двамата са ви родители
що се отнася до съществуването ви, а Сърцето ви е толкова прекрасен център.

Ако искате някой да отстъпи или нещо подобно, вие намирате друг голям инат. Да, казвали сме ви, че можете да го
шубитирате, да правите всички тези неща, но тук има един много прост метод, който ако знаете как да правите -
просто си помислете за неговото сърце и му направете бандан. И можете да го направите така чудесно, можете да
разтопите този човек абсолютно без никакви трудности, ако знаете как да третирате сърцето му. Вие трябва да се
понравите на сърцето му и това е най-доброто привличане, казвам ви, и най-добрият таен метод, чрез който можете да
внесете добро в този човек, докато разговаряте с него. Да предположим, че сега Аз започна да споря с вас
интелектуално, вие ще се откажете от Мен за нула време, но Аз трябва да използвам силата на сърцето ви и да вляза в
сърцето ви; и ето как работи това.

Така че винаги когато искате да направите нещо такова, просто се смирете в сърцата си; това е първото нещо.
Най-напред трябва да смирите себе си в сърцето си и от там после да работите върху сърцата на другите. Просто
направете бандан и ще видите, че другият човек ще се разтопи. Вие разтопявате вашата интелигентност, вашето его,
всичко, даже вашето суперего в сърцата си. Така това е много лесно нещо, ако знаете как да подходите към хората
чрез сърцата им и това е възможно единствено ако вие сте непристорени, защото искреността е нещо, което сърцето
разпознава. Можете да заблудите човека с вашите лукави методи, но сърцето ще го разпознае по-късно и този човек
ще ви мрази. Даже ако говорите на някого: "О, много мило. О, много добре. Благодаря ти много, много мило от това
страна...". Но сърцето ще знае: "О, той се опитва да ме измаме и е много лукав." Сърцето ще намрази подобен човек, а
сърцето има очите да вижда и усеща хората.

Така че ако можехте да се понравите на нечие сърце и да направите бандан на сърцето, вие можете да разтопите този
човек, а ако обичате някого и ако искате, този човек би трябвало да се поправи. Да речем, този човек е пияница или ви
бие и тормози, понеже е омагьосан от някакви наркотици или някакво външно нещо, тогава просто направете бандан
на сърцето му и ще видите - той ще се промени, ще бъде променен много бързо; и ето защо казвате "сърцето му се
промени". Навсякъде ще откриете, във всяко свето писание, е казано, че има нужда от промяна на сърцето, не смяна
на дрехите. Това не е интелектуална промяна, а промяна в сърцето и това се получава като движите Сърдечната чакра
от дясната страна (дясно Сърце - б. пр.) по посока на часовниковата стрелка - тоест самото сърце по посока на
часовниковата стрелка. Ако можете да го направите, можете наистина да направите чудеса и ето как на колективна
основа сърцето е един вид най-дълбоката, най-съкровената струна, която преминава през всички нас. Та ако можете
да дръпнете най-съкровената струна, понеже в тези три и половина навивки това е най-вътрешната част, ако можете
да я докоснете, тя минава над... Да речем, че я дръпнете някъде другаде, то тя може да се скъса, но ако я дръпате в
началото, тя върви много гладко и преминава в пълна окръжност.

Централният, както ви казах, е сърдечният сплит, или кардиоплексус, както му казваме, и той има десет подсплита. А
английските наименования ще ви ги дам пак по-късно в пълен списък - не знам кога ще имаме време да минем през
целия медицински справочник, но ще ги открия всичките и ще ви кажа какво представляват, според медицинската
терминология. Знае се, че същуствуват десет подсплита, които снабдяват мускулите на сърцето, белите дробове и
дясната страна на белите дробове и ето как са разделени. Но не е известно, че този център (сплит, чакра - б. пр.) е вече
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разделен на три части и после има десет венчелистчета, които работят в него - извинете, дванадесет венчелистчета, за
което ще говоря по-късно. Така че дванадесет разделено на три е четири от всяка страна. Но всъщност не е съвсем
така. Десетте венчелистчета са събрани в центъра, а централната част е позната като "Светото сърце" . В Библията се
нарича също "Светото сърце" и святостта на това сърце в абстрактната й форма е майчината любов на Бог. Ето защо
Джагадамба, Майката на Вселената, обитава там. А тези дванадесет листчета, Сърцето (чакрата - б.пр.), действат
според Майката Земя и ето защо не можем да позовлим да отидат наляво или надясно. Зящото Тя е всъщност тази,
която ги кара да пулсират, така че тук Тя става доминиращата същност, а не сърцето, където властва Духът.

Така че Духът властва от само себе си и се управлява с помощта на отражението на самия Всемогъщ Бог. Той си
действа самостоятелно и по своя воля. Той гледа, наблюдава и е свидетелят. Наблюдава играта на тези десет
венчелистчета (в центъра - б. пр.), на дванадесетте тук (на нивото на Анахата - б. пр.), но ако открие, че има прекалено
голямо натоварване върху централното, Духът просто се изключва, а когато е изключен, цялото нещо спира.

Виждате ли, така че трябва да разберете разликата между другите чакри и тази. В нея, от една страна, е Духът, а
Майката е в центъра, а от другата страна (дясната - б. пр.) е човешката, съвършената личност - три неща в едно. Ако ги
сведете до вашите три сили, бихте разбрали.

От една страна е инструментът или, може да кажете, ядрото за работата на Лявата страна, тоест за работата на
Махакали в Лявата страна. В центъра, може да се каже, е ядрото за работата на Махалакшми, а ядрото за работата на
Дясната страна е там, където обитава Рама. Можем да ги наречем ядра. Причината е, че Той (Всемогъщият Бог - б. пр.)
не беше активен. Той беше активен, но без да усеща състоянието на свидетел.

Тези трите се комбинират там, където дойде Кришна и го почувства, и нарече тялото това нещо "лийла" (игра,
забавление - б. пр.). Рама никога не му казваше лийла, а го наричаше "равнина". Ето защо тук Кришна е завършен и ето
защо Го наричаме "Сампруна" - пълната инкарнация, Ади.

Знаете ли, че Христос идва тук и Аз съм ви разказвала за Христос от тази книга, която ви четох - "Деви Махатмйам" -
където е писано за Него. Как е бил създаден и как беше доведен тук - Той беше Махавишну - и как стоя тук. Но това не
е важно сега. Сега обсъждаме тези три сили на Сърцето.

Каква е връзката между тези три сили? Защо да са поставени на това място едновременно? Защото в тази пресечна
точка имаме три сили, които работят заедно, в три различни канала и те трябва да бъдат свързани някакси. Те трябва
да са свързани, иначе - вижте - в човешкото същество няма много установена връзка, защото няма събуждане на
Кундалини. Парасимпатикусът виси наполовина, поклащайки се (при нервус вагус - б. пр.); и как тези три части -
сърцето, което е съществуването (ляво Сърце - б. пр.), сърцето, което е еволюцията, (централно Сърце - б. пр.) и
сърцето, което е активността (дясно Сърце - б. пр.) - да се свържат помежду си. Така че в тази пресечна точка, където
се поддържа свръзката, щом сърцето спре, всичко спира едновременно.

Но когато сте на това ниво, тогава вашият хороскоп е вашето сърце. Хороскопът може да действа само да тази точка,
понеже според хороскопа може да се предскаже кога човек ще умре. Да речем, казано е, че някой ще умре утре. А той
умира много по-късно или когато пожелае да спре да живее; случвало се е. Така става, понеже човекът е отишъл
отвъд тази граница, където са свързани тези три неща. Вижте, казва се, че имате ограничен брой вдишвания.
Душането се забавя толкова много след Реализацията, ритъмът на дишане е толова бавен, та реализираният има
много удължен живот, а връзката става много по-различна. Понеже щом сърцето спре, щом го спрете - а то не бива да
спира - всички други дейности замират.

Така че най-напред, когато една реализирана душа умре, Кундалини трябва да излезе от тук и тогава сърцето спира.
Това е различен феномен и ето защо, когато една реализирана душа умре, се установява, че прана, животът, не минава
през устата или през ноздрите, а минава от тук и откривате съсирек от кръв, но това е признак за човек, който е
реализиран и е на много голяма висота. Но даже онези, които умират преди подобно постижение, те не умират с



отворени очи, нито очите им са отворени, нито от носа им протекла кръв или са с отворена уста, а просто няма
никакво кървене - от носа или от устата - никакво кървене. И може би трябва да им се направи тест за налягане. Иначе
при всяка друга смърт има... Очите на някой хора може и да са отворени, но ако са напълно реализирани, ще бъдат
затворени. Така че това е разликата, но на това ниво всичко се получава така, защото вие все още не сте на такова
ниво, не сте постигнали състоянието на свидетел и това е причината вашият хороскоп да работи върху вас. Всички
материлни неща работят на това ниво и ето как вие ставате различни като по чудо.

Ще ви дам друг пример как с вас става чудо. Например, една реализирана душа пътува с влак. Ние имаме такъв
пример, конкретен пример тук. Имаше една реализирана душа, която пътуваше с влак, и влакът се блъсна и нито един
човек не беше убит при това, а бяха направили толкова салта, че никой не можеше да си обясни.

Имаше и един инцидент с кола, като една реализирана душа пътуваше с тази кола - беше много голяма кола - и вътре
бяха много момчета, а някой от тях бяха се хванали един за друг и бяха пияни, пееха. та това момче не знаеше какво
да прави, но някакси трябваше да ги изтърпи. И нито един от тях не умря, когато се случи инцидентът, а хората се
чудеха как така.

Даже ако реализиран човек си върви и там предстои да се случи инцидент, този човек открива, че нещо изведнъж се
случва и инцидентът е предотвратен. Ако можете да направите бандан, можете незабавно да парирате инцидента.

Вижте, реализираният човек, който е преминал отвъд това състояние и му е станал свидетел, подобне човек не само
ще спаси себе си, но ще спаси другите, така че всички тези ваши хороскопи и подони неща, които вие вкарвате в
различни категории, за реализираната душа всички те се променят. Цялото нещо се променя, абсолютно се променя и
той става различна личност. Ръцете му се променят, линиите по ръцете, а хората започват да се чудят: "О, трябва да си
бил такъв. Трябва да си бил онакъв...". И когато онези хора, които не са реализирани, погледнат ръката ви, те може и
да опишат духовността, която е влязла във вас, разберете, но която не могат да видят. Но ако е реализирана душа,
такъв човек може веднага да ви каже на каква възраст ще получите пълната си Реализация, какво ще се случи,
всякакви такива неща, ако е напълно реализиран. Но всъщност след Реализация хората губят интерес към всички
тези неща, така че рядко питат. Не познавам нито един човек, който е реализирана душа и все още да гледа на ръка и
разни такива. Не изпитва интерес.

Но да се върнем отново към Сърцето. От дясната страта имаме мястото на Рама. Рама е известен с подчинението си
пред Своя баща, ако знаете историята. Баща му живееше в Айодхя, там управляваше и имаше три жени. Третата жена
имаше двама сина, но не можеше да си представи Рама да се качи на престола. Тя беше много добра майка, но една
друга жена - видите ли - отиде и й каза нещо и тя я послуша. И каза на мъжа си: "Ако искаш да ми дадеш дар, обещания
дар, трябва да накараш Рама да отиде за 14 години в джунглата и да дадеш трона на моя син Бхарата." Но когато
бащата, Дашаратха, чу това, припадна; припадна при тази молба. Но Рама беше там и я чу и веднага каза на мащехата
Си: "Ще отида в гората, примам го. А ти постави сина си, както е предвидено за мен.". И ето как Той отиде в джунглата,
разбирате ли, просто за да се подчини на заповедта на баща Си - даже това не беше заповед на баща Му. А бащата
беше обещал два дара на жена си, защото тя беше спасила живота по време на война; той и беше казал, че когато и да
пожелае, тя може да си поиска тези два дара, каквито и да са те; а тя не знаеше, че ще ги изпозлва по толкова странен
начин.

По-късно тя съжали, понеже синът й, Бхарата, отказа да приеме трона и постави на него сандалите на Рама. Той
управлява и всичко беше различно, но Дашратха умря, понеже Рама замина; просто умря.

Така че вижте - животът на Рама показва как Той се подчинява на родителите Си. Той страда толкова много, ако
някой не е показва уважение към родителите си. Разберете, ако вашите родители са нелюбезни към вас, имате цялото
право да им кажете, че не бива да са нелюбезни към вас и че се чувствате наранени. Но не е ваша работа да им
отговаряте, а трябва да показвате уважение. Трябва да показвате уважение, защото те представляват първичните
родители. Няма да им викате и да се държите лошо. Трябва да показвате уважение към тях. Те може и да са лоши



хора, но трябва да ги уважавате, защото сте ги избрали.

Когато се раждате, вие ги избирате Иначе те не биха били ваши родители, наистина сте ги избрали и сте си казали:
"Тези ще бъдат мои родители". Така че щом са ви родители, са такива поради определени причини, защото сте ги
търсили в предишни животи и ето как сте тук. Например, срещате нечии родители и си мислите, че са много добри
родители за децата си и си казвате: "Боже, не може ли те да са ми родители?". Добре, искате - ето ви. Докато те не са
ви родители, не знаете какво е да сте техни деца. После започвате да се държите лошо с тях - това не е начинът.

Само не правете подобни грешки да избирате грешните родители, а проявявайте уважение и това ще дойде като
благословия. Винаги е голяма благословия. Родителите ви може да се много сурови, да има период на
дисциплиниране, на неразбирателство - зная, че е много трудно. А с образованието, което имате, и с разбирането,
което имате, за целия свят, вие си мислите, че те са пълни глупаци и вдетинени, и незрели и особено когато имате
вибрации, всие се чувствате още по-зле заради тях, понеже са пристрастнеи към разни неща и може и да са им
истински роби. Но вие трябва да разберете, че те имат всички тези проблеми - разберете - но и вие можехте да имате
същите, ако не бяхте дошли в Сахаджа Йога, можехте да сте даже още по-лоши. Така че ги разберете, опитайте се да
им помогнете и ако проявявате уважение, казвам ви, можете да бъдете много сигурни - ако проявявате уважение - че
можете да ги промените.

Никога няма да промените възрастните, като ги ругаете. Не е това начинът да промените вашите по-възрастни близки.
Започнете да се държите по начин, който да показва уважение към тях. Това е, казвам ви, тайната как да се справите с
родителите ви - да показвате изключително уважение към тях, така че те да осъзнаят: "Боже, щом той ме уважава
толкова много, как смея аз да се държа толкова лошо негово присъствие?". Това е тайната да се стравяте с вак.шите
родители, а не да им крещите, не това трябва да правите с по-възрастните от вас. За по-възрастните трябва да
създадете в тях чувството, че са уважавани. Получава се, вижте, опитайтае това с по-възрастните от вас. Ако искате
някой от тях да бъде добър с вас, пробвайте да проявявате изключително уважение и този човек ще започне да се
чуди: "Какво да правя сега, че да запазя уважението към мен, та да не го загубя?"

А това, което те ценят най-много, е уважението. Възрастните ценят най-много уважението. Ако им дадете уважение, те
няма да се откажат от него за нищо друго. Може да ги накарате да правят каквото си искате, ако наистина из
засвидетелствате уважение. А те ще се борят за го запазят, отказвайки се от всичко. Можете да ги накарате да правят
всичко, ако наистина им покажете уважение. А те ще се борят да го запазят, отказвайки се от всичко - разберете -,
което ги изкушава да се отдалечат от вас, за да запазят уважението. Но става така, вижте, че вие откривате, че
родителите ви не правят каквото е редно, а вие започвате да ги подозирате. тогава те си казват: "Ето на, изгубихме
уважението, какво ще спечелим сега?" Защото, разберете, тези неща един вид не се записват в умовете им.

Имахме един случай с едно момче, което Ми разказа за баща си - че правел какво ли не, държал се еди-как си и било
голяма грешка от страна на бащата. Казах на момчето: "Съгласна съм, че много греши и не бива да го прави. А ти
какво правиш?" А то отговори: "Бием го, удряме го и го тормозим." Аз му рекох: "Това не е начинът. Когато той се върне
вкъщи, опитай се да покажеш голямо уважение. Пробвай." И се получи - бащата оставил другата жена. Защото го е
грижа за уважението.

А знаете ли колко струва уважението? В крайна сметка, ако погледнете, повечето хора на този свят искат уважение.
Ако уважавате някого, този човек иска да се откаже от другите неща в името на уважението. А един баща го
заслужава, защото е ваш баща и се съгласете с него - "Да, татко, да, да" - с уважение. Вие просто опитайте и ще видите
как ще се получи. Вижте, ако искате нещо - добре, просто попитайте "Не можем ли да спрем до тук? Да говорим за
нещо друго." Какво ще ви стане? Вие можете да насочите вниманието на баща си, само като покажете уважение към
него. Просто пробвайте това с майките и бащите си. Не да се държите като началници към тях - това е нещо реално,
казвам ви го под секрет. Не е заради нещо друго - да ви накарам да промените методите си или нещо подобно - а ви
казвам тази тайна, защото сте изгубили представа за секретните методи как да победите и разбирате хората, и да ги
управлявате, и вие наистина ще си имате ваши методи. Единственото нещо е да уважавате възрастните. Помислих си,



че може и да имате въпроси. (на записа се чува музика)

Но Библията е книга, която е съставена от различни хора на разлчни места и по различно време и всичко това им беше
разкрито от несъзнаваното. Цялото познание, което откривате в Библията, беше разкрито на тези хора от
несъзнаваното, ала те не можаха всъщност да разберат пълния му смисъл. Каквото разбраха и събраха, го записаха.
Част от него се изгуби, защото не беше записано веднага и също защото самата оригинална книга беше изгубена. Така
че всички обяснения, всички неща бяха изоставени и ето как хората имат много добра празнота, за да правят каквото
си поискат с всичките велики думи на Библията.

Например - "словото"; що е слово? То логос ли е или нещо друго? Какво представлява? От какво се състои, какво
означава, как започва, от къде идва? То е ОМ. ОМ идва от три думи (звука- б. пр.): аъ, уу, ммм.

"Аъ" представлява на първото творение в Лявата страна, което наричаме силата на Махакали. Най-напред в света се
осъществи проявлението на суперегото, така че можем да кажем, че "Аъ" всъщност е самото начало - до стадия,
когато животът не беше сътворен.

"Уу" представлява друг стадий, където... Звукът е същият; същият е, но проявлението е различно. Гласът е същият,
Моят звук (тембър - б. пр.) е същият. Например какъвто и да е Моят тембър, вие можете да познаете дали говоря Аз,
тоест Матаджи говори. Може би проявлението в Аъ, Уу, Ммм е различно, първо започва Аъ, после стига до Уу, което е
силата на Махасарасвати. Можем да кажем, че това са трите ноти (тона - б. пр.), които имаме - не зная как им казвате
на английски на нотите (тоновете - б. пр.), но ние им казваме "Са", "Аъ са" и ... (?) (основен тон, диез и бемол - б. пр.) -
основните три ноти (тона - б. пр.); така че втората нота (тон - б. пр.) е тази на Махасарасвати, чрез която животът,
Слънцето започва да работи.

А третият е Ммм, чрез който започна да се осъществява еволюцията. Така че това е стадият на Махалакишми. Вие
имате тези три сили работещи заедно и така, в много кратка форма, ги наричаме ОМ. Но не само човешките същества
я казват. Когато медитирате, сте виждали този Ом. Казвам, че тези три сили имат по една трета - тези три звука - и ето
как е създадена думата "Ом".

За една реализирана душа Ом е най-могъщото нещо. Например ако искате да се защитите, самата дума "Ом" може да
защитава и когато тези три сили се комбинират като Ом, казваме, че само Детето или богът Слънце представлява Ом
в най-чистата му форма. Ето защо в живота на Христос или, можем да кажем, в живота на личност, която
представлява Божия син, Ом е важен, защото Той въплъщава този Ом в самия себе си. Всичките тези три сили са в
Него и то в най-невинната форма.

Това, което се опитвам да кажа, е следното: вземете което и да е друго божество, което и да е друго божество освен
това. Вземете което и да е друго божество и ще откриете, че те имат повече от едната или от другата сила. Например
ако вземете - да речем - Вишну, Той представлява еволюцията; ако вземете Брахмадева, Той представлява
творението; ако вземете Махеша (Шри Шива - б. пр.), Той представлява т. нар. от вас страна на суперегото. Даже ако
вземете Кришна, Той символизира еволюцията. Но когато се издигнете тук, едва тогава откривате, че всичките тези
три сили се комбинират тук в Агнйа. До Агнйа те са разделени. В Агнйа се комбинират. Ето защо е много важно, че
всички тези три сили са контролирани от Христос и ето защо Исус Христос е най-важното божество що се отнася до
Сахаджа йогите, понеже еволюцията е хубаво нещо, но пълната координация и закрила на човешките същества е
възможна единствено ако вие имате висчките тези три сили в ръцете си.

Някоя йогини е получила еволюцията си доста хубаво, получила е Реализацията си доста добре, но после открива, че
Лявата й страна е съсипана. Да допуснем дори, че тази жена е много еволюирала - какво трябва да направи тя, ако
Лявата страна я надвива? Само Христос може да помогне. да предположим, че Дясната страна е свръхактивна - при
някои хора е така, знаете го много добре. Дясната страна на мнозина е активна, когато откриете, че в егото им има
твръде много гняв. За тях също, даже и да еволюират много, какво ще се случи? Те ще се нахвърлят върху всеки. Но



ако са атакувани от егото си, само Христос е този, който ще им даде равновесие. И ако погледнете Христос, Той не е
нищо друго освен пълно равновесие. Той пълно равновесие на висока позиция. Виждали ли сте равновесието, какво
представлява? Ако погледнете равновесието, което се държи на висока позиция, то е в центъра. И ето как Той
балансира и ето защо самият Той е Омкара - въплъщението на Омкара, защото както знаем, Той е Ганеша, а Ганеша е
олицетвореният Омкара.

В звука Омкара са налице пълните звуци на световете. Всички пермутации и комбинации, завършената мелодия на
тези вселени е вътре в тези три звука - Аъ, Уу, Ммм - и те се основават на Ом.

Също когато Кундалини се движи, тя се движи по три начина: аъ, уу, ммм. Понеже в долната част е Аъ, в централната
част е Уу, а тук (в горната - б. пр.) е Ммм. Това означава, че в долната част на човешкото същество вие сте създадени
като мъртва материя. В центъра сте това, което е творение, тоест творчество, а в третата (горната - б. пр.) е
еволюционната. Така че даже сме разделени по три начина - нашата горна част е Ммм, централната част е Уу, а
долната е Аъ. Ето как сте устроени и когато казвате Ом по правилния начин, откривате, че Кундалини се издига.

Не същуствува изобщо никаква разлика що се отнася до Библията и Сахаджа Йога, що се отнася до Корана и Гита.
Само хората с много ограничен мироглед виждат разлика. Този, който е видял вътрешността й, не може да види
никаква разлика, защото тя е една и съща. Единствено поради обстоятелства, поради различни методи, чрез които е
била проявена, вие откривате малки разлики в тези писания, но що се отнася до материята и същността, тя е едно и
също. Аз не открива и дума в Библията, която не мога да обясня, или в Корана, или в Гита.

Всичко може да бъде обяснено много ясно, но преблемът с хората е, че те не могат да мислят еднакво, човешките
същества не могат. Те трябва да се опитват да намерят черупката или някакъв басейн, в който да се застоят. Това е
човешката природа. Искат да станат червеи, през цялото време, понеже някога са били такива, на искат пак да станат
червеи или амеби. Мисля, че накрая ще станат, не зная какво друго да кажа. Ето защо. Те не могат да видят
единствената универсална истина, която тече в тях и това е причината, която уби религиите, навсякъде. Защото щом
знаете, че същуствува един звук, който преминава през всички тези прекрасни религии, цветята на творението на
вселената, тогава не може да има никакъв проблем или борба, а чрез създаването на този вид смърт за всичките
религии, те позволиха на онези ужасни хора да се появят и да окупират сцената. Така че вие поемете тези три звука, за
да преодолеете вашите физически, емоционални и умствени проблеми.

Ом работи като нищо друго. Може ли да кажете къде е думата "Ом" в християнската религия? Тя е в Амин. Амин не е
нищо друго освен Ом, защото М е носов звук и край на носовия звук, а Н също е носов звук, понеже в арабския е
написан като "Ни", а "Ни" е Моето име - вие казвате "Ну". С Моето име започва носовката Н, също писана с точка;
всички тези букви (на арабски - б. пр.) имат точка и тази точка показва, че това е носово Н. А в санскритския точката
означава носово Н. И ето защо е М и Н - Амин е същото акто Ом. Всичко е проблем, тъй като еволюцията върви нагоре,
променя и ето защо Ом се издигна до нивото на Амин. Ъ стана А, а У стана М и М стана Н. Както ви казах, Христос
дойде като човешко същество, но Той беше Ганеша. А свастиката се превърна в кръст. По същия начин Ом е Амин.

Така че след всяка молитва трябва да казвате "амин". Защо не "Амин"? какво означава това? От там звукът Ом стига
до английския език. Ако погледнете, даже в думата, в езиците универсалността звучи, но нямате очи да видите
универсалността. Мислите си: "Ние сме християни, вярваме в Христос. Не вярваме в други глупости, защото всички
други са безсмислени".

Но как сте свързани с Христос? Колко знаете за Христос? Никой не знае, разбирате ли. И ето как всичките проблеми
на всички религии излизат пред вас - хората просто не вярват в нищо. Казват, че вярата в религията е щуротия. Цялата
тази щуротия тече сега. Защо са тези толкова много пари за църквите? Защо са ни някакви папи и защо са ни някакви
огромни организации в иемто на Бог?Защо са ни храмове, защо са ви те? Имам предвид, че нявсякъде имаме хора,
които се бунтуват срещу така наречените религии, но всичко, което се е появило в името на Бог от чистотата в сърцата
на хората, е стигнало до тях от самия Бог. Единственият проблем е, че когато това е съобщено на човешкото същество,



което все още не е реализирано, или даже е реализирано, колко е осъзнато от него? Сега видяхте колко много знае
Кевин и колко знаете вие.

Така че даже тези леко реализирани колко ли ще знаят какво Той иска да им съобщи? И ето защо този тип глупаво
разделение започна сред човешките същества, а щом разедините религията на религии - край. Това беше най-добрият
начин да се довършат религиите, защото те не дават същността, не придават значение на същността. Те просто се
опитват да придават значение на нещо, което е толкова повърхностно, а тази повърхностност беше създадена също
от онези ужасни хора, които просто искаха да сложат Христос в джобните си книжки, а Кришна сякаш беше член на
домакинствата им.

Ом се изполваше по целия свят по един много, много фин начин, а Ммм означава "ма", а вие знаете, че всички ние
казваме "ма" за "майка". Отидете където и да е по целия свят, хората разбират думата "ма". Никой няма проблем що се
отнася до думата "ма", защото всичко свършва там - тоест цялото Творение свършва в нозете на Майката, даже в
християнството можете да разберете, че Майката е любов.

Когато се говори за Мохамед Сахиб, трябва да се знае, че той трябваше да вземе помощта на пет жени, за да го има. И
те бяха коя от коя по-добра, всички бяха Аъ, Уу, Ммм силите в него. Те бяха силите, които той имаше и ето как той
трябваше да се ожени за толкова много жени. Никой не разбира какво беше това, например неговата първа жена
Хадиджа не беше друга, а Махасарасвати. Собствената му дъщеря не беше друга, а Махалакшми. Така че всички
негови сили бяха изразени чрез неговата съпруга или сестра, или дъщеря, които му помагаха през живота му и
поддържаха силите му.

Същата дума "Ом" е използвана от негативните сили. Как я използват? Те ще дадат това име на някой дявол -
обикновено не го правят, защото това е една от най-чистите думи, която не може да бъде замърсена. Обикновено не го
правят, няма да го направят. Все още не съм срещала някой, който да е прихванал дявол в себе си чрез името "Ом" и
все още никой не е давал това име на някого, но съм виждала хора, които раздават имена като... Това са различни
имена: "ими" за Махакали, "бри" за Махалакшми, "гли" за Махасарсвати; съжалявам, "ими" за Махакали" ,"ри" за
Махалакшми и "гли" за Махасарасвати. Така че ще дадат тези имена по отделно - виждала съм го - на дяволите, които
искат да вкарат в някого.

Ще дам за пример името на онзи господин, знаете го, който се нарича трансцедентален (Махариши Махеш - б. пр.) - той
използва тези имена. Разбира се, първото от тях - "ими" - сега е завързано някъде. Въпреки че тези "ими, (б)ри, гли" са
имена на Богинята, той ги използва, но не може да използва името "Ом" и не може да използва името на Исус. Не
може да дава името на Шри Ганеша. Тези имена са отвъд техните... Вижте, понеже те са ужасни, Майка може да
прости, но тези хора просто ги изгарят и ето защо не смеят да слагат тези имена. Няма да намерите, въпреки че го
казват така, подобно нещо в името на Исус. Те може и да използват думата "Исус", разбирате ли - "В името на Исус ви
давам..." - или да използват изображение на Исус, или даже да използват кръст. Защото можете да видите кръст,
направен само от тези хора, и те ще слагат този кръст. Но те не могат да дадат името на Исус на онези дяволи, не
могат да ви помолят да кажете "Исус, Исус". А ще кажат... Може и да казват всякакви видове "Уууммм" и разни
подобни. Но с всичко това те ще атакуват някого, например "Кажи Ом намо Шивайа", което изглежда нормално. В "Ом
намо Шивайа", ако сложите "Ом", това неутрализира; те може би не знаят, че той неутрализира малко. [край на записа
от първата страна на касетката]

Така че някой казва "Намо Шивайа" и той влиза в него. А изглежда толкова велико - уж се прекланяте пред Шива. Този
аспект на Бог е вечен. Но тези хора ще кажат да повтаряте "Ом намо Шивайа", защото с това те ще са победени от
Шива е затова ще сложат "Ом" отпред. Но никога няма да дадат само думата "Ом" на... ниво, защото нито един дявол
не притежава това име - то е прекалено велико. И това са номерата, които тези хора си играят с думата "Ом", а вие би
трябвало да играете със същата дума. Когато сметнете за нужно, просто кажете "Ом". Не казвайте нищо друго - само
"Ом". За вас всяко изречение има край. Даже да кажете "Ом намо Шивайа"... Но дори да кажете "Ом Исус", това е
достатъчно.



Ако имаме кръг, ако - да речем - пълната вселена е в кръг, то я делите три части от нея и получавате три дъги. Едната е
Аъ, Другата е Уу, третата е Ммм. Когато се опитате да ги възстановите, то получавате три дъги - Аъ, Уу, Ммм. Първата,
Аъ, е наклонена така (горната част на Ом - б. пр.); втората е Уу (далнятя чяст на Ом- б. пр.), а третата (зад Ом - б. пр.) е
Мммм. А точката е централната част. Точката на това е централната част на кръга. Виждали сте как се пише "Ом" и
какво представлява, та трите дъги се описват по този начин. така че цялото Творение и централната точка, която е
самият Бог, заедно правят Ом и ето как му беше дадено това име.

Мисля, че съм ви казвала как най-напред се осъществи Творението, как първо се оформи Ом. Казвала ли съм го с
параболата, с рисунката, така че първият звук, първичният звук се получи заради разделянето. Когато се получи
първичното разделяне между двете идентичности - Бог и Неговата сила (Ади Шакти - б. пр.), по това време се появи
звукът и този звук не е нищо друго освен Ом. този звук ще съществува и ще действа, докато тези две идентичности не
станат една и тогава няма останала реалност и няма нищо. а хората си мислят, че светът е произлязал от нищо,
понеже няма относителност, но когато се разделят на две, тогава съществува нещо. Иначе те са едно и абсолютно,
така че не същуствува нищо друго. Когато звукът се слива или свършва, както казваме, изчезва... Това е времето,
когато цялото творение се слива в едно действие. Та тази е точката, която всеки трябва да достигне.

Това се случва във вашето същество. Първо усещате Ом, понякога усещате как идва звукът, друг път усещате как се
появява някакво гъделичкане, понеже има седем звука, които лесно се различават чрез този Ом, лесно. А има много
други, но Аз казвам, че поне седем можете да откриете лесно. Ако седнете, понякога може и да чуете един вид
звънене на звънец, друг път ще чуете сякаш шуми водопад, а понякога ще чуете сякаш щурци пеят в нощта. Вижте,
всякакви звуци идват, вие усещате, че те съществуват, че нещо се случва, в нощта - ще имате това усещане - всякакви
звуци съществуват, но седемте звука можете лесно да ги откриете; а всички те заедно правят Ом. Така че ако ги
изпълните всичките по подходящ начин, мелодично - да, можем да кажем, хармонично - тогава ще чуете звука Ом.

А ако някакво внушени естига до вас от някъде, винаги ще усещате, че един звук стига до ушите ви, така че ще
застанете нащрек. Вие сте нащрек и просто обръщате внимание какви идеи идват и после изведнъж получавате идея.
Запишете я. Това са идващи от несъзнаваното идеи. Просто изчакайте, звукът ще се появи. Този звук ще подскаже, че
идва някаква подсказка - запишете си я.

Но с дявола подобно нещо никога няма да се случи, никога няма да доловите този звук, а ще усетите... или ... [не се
чува ясно - б. пр.] с може би малки фрагменти, защото те се носят фрагменти, просто... Но най-вече ще усетите ужасна
миризма, като на пърлена кожа или като на развалени яйца; ще усетите ужасна миризма от хората, които са обсебени.
Така че Ом е звук, който разбира, който говори, организира, информира и е звукът на Божествената любов. То е
усещането за електричество върху ръцете, но е звук.

Получаваме също пет вида много фино изразяване на петте елемента и този фин израз е финият звук Ом; вибрациите
са електрически, има магнит в този звук и той е зареден за човека, който е резализиран.

Личност, окято е благословена от Бог, има магнетична сила. тази личност привлича. Тази личност може дори да не
говори, но хората ги знаят тези неща. Те знаят, че този човек е реализиран и има нещо специално в него. Веднага
можете да го откриете какъв е той. Това е поради този звук и магнита. Трябва да сте чували този звук, когато сме се
превърнали в материя. По същия начин всички тези неща са превърнати в друго - звукът става магнит, магните се
превръща във вибрации, вибрациите могат да станат Духа. Така че всички тези неща са превръщаеми и част и частица
от същото нещо, същата енергия, която е Божествената любов, която е любов. Любовта притежава звук и любовта
има електричесто, получила е магнетизъм и е получила силата.

Когато всички тези фини сили се изливат върку което и да е човешко същество, те действат, действат и хората
започват да подобряват здравето си. Трябва да сте чували за експериментите, къдято са изпробвали музика върху



хора, които не са добре, и тези хора са били излекувани. А това, което се случва, е, че фините, по-фините сили на звука,
които проявяваме, които са зад него, тези сили се приявяват, влизат в играта. Това е много малко нещо, но с вас
хората, когато насочите ръката си, именно звукът Ом вибрира и това са микровълнови вибрации, които не можете да
видите с лупа. Няма изобщо да видите пръстът Ми да трепти, ще кажете, че пръстите Ми са много спокойни, но те
притежават тези микровълни. А микровълните, когато преминават в тялото на човешките същества или в нещо друго,
те събуждат микровълните, които спят в тялото на човешките същества или каквото ще ползваме и започват да
генерират втората фаза, можем да я наречем, както ... на външни... [не се чува точно - б. пр.]

Например, ще ви кажа как. Слагам ръката Си върху човек, който е болен. Слагам я там, където е болната част, където
човекът има проблем. Какво става тогава? Тези вълни преминават там и каквото е спящо вътре, разбирате ли, те го
възобновяват. И тази част започва да се събужда и да укрепва. Тези части регенерират другите проявени или, можем
да кажем, явните, чрез които човекът се чувства излекуван. Да речем, кръвта е съсирена и няма кръвен ток. Вие
насочвате вибрациите си там и това, което става, е, че съсирекът започва да се разтваря, понеже силата за разтваряне
идва с витамин К. А витамин К е възбуден, понеже тези вибрации преминават през мястото и витамин К се възбужда.
По-късно тези микровълни се отдръпват и ето как работи това. Но вие не можете да го видите, те просто си работят.
Те са абруша (?), невидими. Но съществуват. Сега поне, слава богу, учените приеха, че нямаме уши, които да чуват
всичко, което представлява звук. По същия начин те нямат записи, на които са регистрирани вирациите на тези
микровълни.

Когато вие, хора, казвате Ом, когато вие реализираните хора казвате Ом, просто пробвайте звуковите вълни на Ом
върху човек, който някъде има болка. Ясно? Сега просто си сложете ръката тук и кажете Ом. Опитайте.

[записът прекъсва и се чува музика; следва съвършено различна тема в лекцията на Шри Матаджи, вероятно от
публична програма на друга дата, поради което текстът й ще бъде преведен в отделен документ - б.р.]
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Тази вечер решихме да говорим за Сътворението, но нашите организатори не успяха да Ми осигурят тебешир и дъска.
Не зная, ще се опитам да обясня без рисунки. Това е много сложно. Ще се постарая да го направя разбираемо за вас,
но ще ви помоля за пълно внимание от ваша страна към подобен сложен въпрос като Сътворението. Едно нещо днес е
благословия ... (на хинди встрани).

Най-голямата благословия днес е, че много от вас могат да почувстват вибрациите. И не само това, но също така
знаете и осъзнавате, че те могат да мислят и да обичат – и това е много голяма благословия. Разбира са, някои от вас
не са ги получили, но тези, които са ги получили знаят, че вибрациите организират нещата, понеже издигат Кундалини,
отиват до мястото, където е необходимо – от състрадание – и до тази част, където има недостиг. Те разбират,
организират своята универсална природа и обичат. Отговарят на вашите въпроси, вие получавате отговори от тях.
Това са живи вибрации. Тези вибрации са от Божественото. Това Божествено се нарича Брахма – Брахма Таттва,
Принципът на Божественото.

Можем да кажем, че процесът на Сътворението е вечен процес. Това означава, че семенцето става дърво и дървото
става семенце, а семенцето става дърво. Това се повтаря – то е вечно. Така че не може да има начална точка и не
може да има крайна точка. И така върви. Ето защо може да има различни състояния на съществуване, може да се
каже, на живот.

Така в началото на битието е само Брахма , където нищо друго не е съществувало. Ние казваме „нищо”. Когато
казваме „нищо”, това е относително; понеже ние не сме съществували, казваме „нищо не съществува“ – това е
относително. Когато ние не съществуваме, за нас всичко останало го няма. Има нещо, но това не сме ние. Ето защо
казваме „нищо” – относително е. Има само думата „Брахма” - може да кажете; можете да се сетите за един вид
енергия, ако искате - форма-енергия, която съществува.

Но тази енергия се натрупва в точка и формира ядрото. Енергията, която мисли, енергията, която е разпределена, се
натрупва в една точка – концентрира се в една точка, може да се каже. И тази точка е точката, която наричаме
Садашива. Това се случва, защото тази енергия желае, мисли, организира и обича. Когато Тя желае да създава, когато
тази Енергия изпитва желание да създава, тогава се създава ядрото. Това ядро наричаме Садашива. Това ядро не
изчезва. Вие можете да си представите мъглявина. Имам предвид, че това нещо е относително, така може да го
приемете; не можете да мислите за нещо в абсолютна форма. Така че чрез мислене не можете да си представите
нищо в неговата цялост. Но ако можете, си представете състояние, в което съществува само енергия и няма Творение.

Но не енергията на електричеството, на магнетизма – не това. То е комбинация, синтез от всичките неща, които
влизат в Лайа, която се превръща в това, синтезира всичко. Тя коагулира в точката, [неясно] сгъстява се в точката,
която можем да наречем ядро. Тази точка наричаме Садашива. Садашива е Ишвара, Всемогъщият Бог.

Наричаме я Бог, защото има ограничение - в смисъл, че можем да я назовем някак. Но ако е само енергия, просто я
наричаме Брахма. Може и така да се каже: когато водата става на лед, се образува нишка лед, и вие можете да
направите разлика между водата и леда. Но все пак това е относително, относително разбиране. В това състояние
Всемогъщият Бог Парамешвара приема своята форма и идентичност. Ето защо можем да кажем, че това не е Брахма,
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а самоличност. Идентичността има своя аура или своя светлина, може да се каже. Тази светлина е Божествената
любов. Тя минава в различни форми, но Садашива остава какъвто е.

И така, желанието да създава се предава на аурата. Аурата е силата на Бог, Шакти. Ишвара има определени неща
отвъд себе си, а също така пред себе си. Всемогъщият Бог има нещичко извън себе си, което Той не може да
контролира. Първо, Той не може да контролира Своята вечна природа. Неговата природа е да бъде вечен, Той не може
да спре това. Той ще променя Своите форми, в това е Неговата природа, това просто... е Неговата Свабхава (натура,
природа). Той не може да промени Своята вечна природа. Той ще съществува вечно. Вечността е Неговият характер,
Неговата природа. Той не може да я преодолее.

Например, Бог не може да ви отнеме свободата да избирате Истината. Той не може. Щом веднъж ви я е предоставил,
Той няма да си я вземе обратно . Вие трябва да я изберете в своята пълна свобода. Той няма да ви принуди да я
приемете. Много хора се надяват на това, но горчиво грешат. Точно в тази пресечна точка лежи въпросът за пълното
разрушение или пълното възкресение. Той е оставен в ръцете на човешките същества - те да решат дали искат да
приемат Истината, или искат да следват лъжата.

И така дадена ви е пълна свобода на избор. Няма да влизам в подробности за Всемогъщия Бог, защото това е много
фина тема и изисква много повече внимание. Говорила съм за това и за цялата Негова природа пред много хора, те го
знаят. Но Той е Свидетелят, Той е Сакши, във формата на Сакши. Какво наблюдава Той? Той е свидетел на
Творението. А силата, която създава Творението, е Шакти, Неговата сила, Неговата съпруга. За нас, човешките
същества, е неразбираемо, че мъжът и жената могат да бъдат едно цяло. Например, можете да разберете слънцето и
слънчевата светлина, луната и лунната светлина – а двете неща са едно и също. Като значението и думата. По същия
начин Шива и Шакти са едно и също нещо заедно. Например, можете да бъдете баща, или пък майка. Можете да
бъдете бащата, може да бъдете и брат, а може да бъдете син – три неща, които правите едновременно. По същия
начин можете да бъдете себе си и своята сила. Знайте, че вие и вашата сила сте различни, но сте едно. Имате силата
да пишете, но не сте тази сила. Нито пък вашата сила е вашето Себе. По същия начин Шива и Шакти са две същности
за иднетифициране, но те са част и частица от една единствена форма. Те са известни като Брахма.

Но тези ужасни тантрици – пак се появяват – са изопачили връзката между Шива и Шакти. Не че двамата са човешки
същества, а защото тантриците наложиха всички тези странни идеи и говориха за онези нелепици. Понеже са хора,
които не са нищо повече от сексуални обекти. Не са нещо по-благородно от това. Те са много покварени и болни, и
долни хора. Страдат от такава ужасна болест, както никой друг, те не виждат нищо освен това. Ашвамедха също е
опиван като нещо, което има общо със секса. Каквото и да погледнат, все виждат секс. Приличат на хората, за които
казваме на хинди - [дума на хинди] - които си слагат очилата за секс и гледат през тях. Всичко се превръща в секс,
секс, секс - такива долни и ужасно развратни хора са. Даже Бог свеждат до това. Докато не сведат всичко до това
ниво, не могат да съществуват. Как ще се оправдаят, такива каквито са? Сексът няма нищо общо с Шива и Шакти.
Какво са слънцето и слънчевата светлина? Имат ли нещо общо със секс? Има ли нещо, което да не съществува без
секс за тези ужасни тантрици? Няма ли връзка, която да съществува без секс?

И така Шива е Всемогъщият Бог, би трябвало да Го наричаме Садашива. Ще се опитам да понарисувам нещо, за да
видим как става това (рисунката на Шри Матаджи по-долу е от подобно обяснение, дадено пред йоги в ашрама във
Франкфурт през 1988).

Формира се ей такова ядро. Това са останките от ядрото, може да се каже , които формират силата му във Валайа. Как
става формирането? Да предположим, че Той се движи назад, така да се каже. Тогава какво става когато се движи
назад? [неясно] Това, цялото това нещо, остава тук и всички тези маси образуват черупка наоколо, а вълните се
пресичат и установяват в черупката – тук. Положението е такова: когато всичко, което е вътре, формира друго ядро
чрез концентрация, това е Шакти. А това е Садашива. Това е Махашакти, Адишакти, а това е Садашива.

Това тук е Шива, а щом Шакти формира Своята индивидуалност, или можем да кажем, когато Нейното его се установи,



Тя е различна от Шива личност. Защото целият процес е да се създаде игра, която Свидетелят да гледа. Той е Този,
който ще гледа тази игра. Тя е Тази, която ще твори.

И така, Тя натрупва Своето его в тази точка и става Шакти, заемайки Своята позиция и първото, което прави като
Шактие да обикаля по парабола, по парабола около Своя господар. Това трябва да се разбере. Тя е Шакти – силата на
Бог. А цялото Творение е предназначено единствено за Всемогъщия Бог, да може да го гледа Той. Той е единственият
Зрител на играта на Шакти. И ако тази игра не Му харесва, ако не Му харесва нейното развитие, или това по какъв
начин са създадени хората, Той може незабавно да спре играта, затваряйки очи, отричайки тази игра, показвайки
Своето раздразнение, или просто като я спре.Той може просто да я спре.Именно затова е наричан също
Разрушителят.

Но всичко това е предназначено за Негово развлечение. И ако това не Му доставя удоволствие, Той може да го спре.
Ето защо първият, на когото това трябва да доставя удоволствие, е Зрителят. Заради това Шива е окичен с гирлянд
Нея, който е парабола, и затова параболата е символът на Адишакти. Тя е някакъв сертификат за Нея, все едно Й е
даден Варадан (награда), както казваме на санскрит. Един вид варадан, благословия – „Продължавай работата си”.
Това разрешение се дава от Него. Когато Тя завършва тази парабола, разрешението се дава и ето защо Тя е парабола.

Тук не възниква въпросът за мъжете, доминиращи жените или за жените, доминиращи мъжете, защото той е основно
в нашите глави, видите ли? Когато си мислим за това, се сещаме за мъже и жени – но нищо подобно. Това е само
пълно Единство.

Можем ли да се сетим за двойка, която е абсолютно обединена взаимно? Не можем. Тъй като сме незавършени хора.
Но ако можехте да разширите въображението си до разбирането, че двамата са предназначени само един за друг, и
Този, който е активен, е Адишакти, която действа само за да достави удоволствие на Всемогъщия Бог, който е
еднственият Зрител на Нейната игра и е Този, на когото най-напред трябва да се достави удоволствие. По този начин
Тя се отдава пред Него, получава разрешение чрез параболата.

Така че параболата е много важна. Вие знаете, че всичко се движи по парабола, никога по права линия. Например, ако
обичаме някого, нашата любов се движи около този човек и се връща при нас като любов. Но ако мразим този човек,
то нашата омраза се движи около този човек и се връща при нас като ужасна омраза. И така, параболата е възприета,
но може и да попитате: „Защо пък парабола”? Въпросът може да бъде защо да бъде парабола, а не кръг. Причината е,
че параболата е най-краткото разстояние, за да се обиколиш около друга точка, най-краткото. И ето защо е парабола.

Дори в обикновения живот ще откриете, че това се случва – каквото и да правите за другите, то се връща при вас в
стабилна форма, независимо дали вършите добро или лошо. Ето защо съществуват всички тези наши представи за
карма и правене на пунйас. Защото всичко, което излъчваме, ще се върне при нас. По същия начин, ако благословите
целия свят, благословиите от целия свят ще дойдат при вас. Както ви казах, процесът не е толкова прост като на
рисунка, защото това е жив процес от огромно измерение, но Аз само се опитвам да го направя по-прост за разбиране
за вас.

Та за тази парабола - когато вече Тя (Ади Шакти – б. р.) съществува, Тя се задвижва по парабола и Шива Й дава
одобрение. Това е жив процес, отново трябва да разберете; това е жив процес, който е толкова човешки, колкото и ние
сме. Те двамата са толкова човешки, колкото сме и ние, бихме казали, че са хиляди пъти повече човеци от нас.

И така, та Съпругата, която е и Спътница, казва следното: „Аз съм много доволна и така. Няма да продължавам
нататък.” - понеже Сътворението не е лесна работа за Нея. Тя не иска да си тръгва от Него. Творението е дете и Тя
казва: „Не бих искала да имам деца сега, защото ще Те загубя”. И така Тя се притиска към Него, а Той Я отблъсква и
изчезва, отваряйки се ето тук. Сега Тя е в тази нова форма.

Така започва началото на Ом. Най-напред параболата се преобразува в Ом. После Тя се спуска надолу и се успокоява



за известно време, за да помедитира и да види как да осъществи всичко това, може да се каже. Вижте, Нейното
желание трябва да се надигне. Ако Нейното желание не е появи, то Тя няма да зачене Творението. И така прекарва в
Калпа - доста дълго време прекарва в собствените Си мисли – по какъв начин да направи това. Тя е създала много
вселени. Не една Вселена е създала Тя. Създавала е веселени след вселени и Аз ще ви покажа как е създала толкова
много вселени. И някои от тях все още се клатушкат, други са разрушени. Но сега пред нас е тази Вселена: Земята, на
Земята е Индия, а в Индия е Делхи, и вие присъствате на това място. Ето така е. Та даденият момент, какъвто и да е
той, не е нито миналото, нито бъдещето; говоря ви за настоящия момент, в който сме.

Но много вселени са били създадени от Адишакти дори преди нас, Тя е изпробвала много други нещо също – в крайна
сметка Тя го е пробвала. Създала е Земята и след това е създала нас. Как го е направила ще видим по-късно. Сега да
видим как приема Своите три Сили. Когато Тя решава да сътворява, Тя е надарена с три Сили: Тя има три Сили на Бог,
които са Й подарени.

Първата Сила, преди всичко, е съществуването, желанието да съществува. Тя желае да съществува с Бог. Втората
Сила е да сътворява, а третата Сила е да поддържа. Първата Сила е съществуването, втората е да сътворява, а
третата е еволюционната Сила или поддръжащата Сила, чрез която вие постепенно поддържате нещо и ставате нещо.
Тези са Трите сили, които Тя приема. С една дума можем да кажем, че Тя формира трите сили Махакали,
Махасарасвати и Махалакшми. Това са Трите сили, които Тя приема вътре в Себе си.

И отново Тя използва Своите системи с парабола. Да речем, че съм стигнала до този дом по този път. Аз познавам
този път. После тръгвам по другия път, Аз познавам и него. Знам точния път, всичко. Сега Аз познавам този път, зная
всичко за него с това знание. Мога да направя и нещо друго. По този начин Тя отново използва Своите параболични
движения. Всъщност Нейните три движения – като Махакали, Махалакшми и Махасарасвати - през цялото време са
едно с Адишакти. Тя може да ги отдели и да ги постави в трите различни канала. Може да ги обедини, синтезира и
използва като парабола – разбирате ли го? Именно затова, когато си правим бандан, казваме: „Направи парабола”.
Това е парабола, защото всички вибрации са вътре... всички тези три Сили текат в нея.

И така, знаете, имаме трите Сили: силата Махакали може да се каже, не трябва да пиша за силата Махакали. Със
Силата на Махакали Тя пожелава, както вече ви казах, това е емоционалната страна на Бог, може да се каже. Тя
представлява емоционалната страна на Бог, Тя желае. Това е Желанието на Бог. Всемогъщият Бог, който е Зрителят,
Той е Сакши. И Тя помества този Сакши във вашето сърце, Тя отразява това във вашето сърце, в което през цялото
време гори огън, за да наблюдава онова, което вършите. За да види вашата игра след вашето сътворение.

Нейната сила Махасарасвати се движи по парабола. Тя може да се движи под всякакъв ъгъл, може да се мести от
една точка под 360 различни градуса. Понякога Тя се върти около точка. Когато се движи около дадена точка, силата
Махасарасвати може да се консолидира. Може да се каже, че става плътна. Това е трудността с английския език: тя
става плътна, става с толкова висока плътност, че се пуква. Всички тези пукнатини създават инерционен импулс за
силата Махакали, за силата Махасарасвати, защото имат въртеливо движение. Те също започват да се движат по
инерция. Започват да се движат, всяка една от тези части започва да се движи.

И когато започнат да се движат, стават кръгли. Те губят своята ъгловатост и стават кръгли. Казвам ви всичко това
много накратко... [неясно], те стават кръгли. Тези кръгове отново се трият един в друг. И ето как, може да се каже –
сега забравете за другите вселени, където са били създадени също така други начини – но за тази вселена можем да
кажем, че тя е била създадена така. През цялото време трябва да помните, че тази сила мисли, организира, обича и
има своя идентичност.

И така, Тя създава Земята. Земята не е създадена така лесно. Част от Слънцето е била отделена така, сякаш с ръка,
може да се каже. Трябва да разберем защо Слънцето е станало толкова студено. Слънцето... Земята е била
отдалечена на много голямо разстояние от Слънцето, първо, за да замръзне напълно.



Същото се случва и с Луната: тя е била преместена много далече, напълно е замръзнала и едва тогава е върната пак
при Слънцето, като махало. После отново е придвижена към студената страна, и пак е върната към горещата. Тя е
придвижена до точката, по средата, където е била създадена Земята. Създадена е – пак ви казвам – това не е
случайност на природата – тя е направена умишлено пригодена за хората, нагласена е температурата. Това е
направено от Адишакти, от Майката. Тя е направила това преднамерено, не е лесно - такава Майка да зачене. Но Тя го
е направила. И Тя довежда Земята до точката, където животът може да започне.

По този начин комбинацията с Луната и комбинацията със Слънцето ви дава водород от Луната, кислород от
Слънцето, дава ви водата, замръзването и нагряването. Замръзването и нагряването ви дават водата. Когато Земята
вече е създадена, във водата при движението нагоре по спирала, отново започва нагряване и охлаждане. При
нагряването и охлаждането животът се заражда като аминокисилини. Това е създадено умишлено, това казвам, а не е
станало някак си, случайно. Над това трябва да се замисли човек поне веднъж: „Как така не е случайност?”. Ако сте
чели Донахю, той е много голям биолог. Мисля, че е един от най-великите биолози, който наистина се е захванал с
изчисления доколко... колко време би отнела появата на простата амеба от материята и той е изчислил, че би отнело
много повече време, отколкото е изминало досега. Милиарди, милиарди години са необходими за чистата случайност.

Съществува Закон за случайността, за който не зная дали да ви разказвам подробно, но Законът за случайността е
такъв: ако в една тръба има 50 червени камъчета и 50 бели и ако започнете да ги разклащате и смесвате в абсолютно
хаотичен ред, ще ви отнеме толкова много време да ги разклащате, за да ги върнете пак в първоначалната им
поредност, каквато би трябвало да е. Така че даже създаването на организирана жива протоплазма, на клетка, би
отнело много повече време, отколкото това отнело до сега. Много повече, много пъти повече, милиарди, милиарди. А
са трябвали само пет милиарда години за Земята да се отдръпне от Луната. И само два милиарда години, за да
изстине.

Та, казва той, това е отвъд всякакво разбиране - само едно нещо може да го обясни и то е - може да се каже - че има
жонгльор зад всичко това. Има Жонгльор, за който нашите риши (мъдреци – б. пр.) и муни (учени – б.ред.) знаят, че
този Жонгльор не е никой друг, а Адишакти, Първичната Майка. Първичният Отец е Садашива, а Първичната Майка е
Адишакти. И сме готови да обсъждаме секса при тях? И с тантризма ли ще направим така? Това ли е начинът да
отдадете почит на вашите Родители?

Трябва да разберем, че това е много, много тържествен въпрос, който обсъждаме тук - светая светих на любовта на
нашите Първични родители - това е много, много свято нещо. Ние не сме святи хора, все още сме изпълнени с много
алчност и похот, но Те са над всичко. Затова, когато Ги обсъждаме, трябва да знаем, трябва да го правим с голяма
шраддха (вяра, преданост), и с наведени глави пред Тях. Това е нашият късмет и много ни е провървяло, че сме били в
състояние да научим нещо за тези двама Прародители, които са извели на бял свят Творението, тяхното дете.

И така, един от тях после отново се разпуква и става Сурйа Мандала (слънчева система, букв. орбита около слънцето–
б. ред.), а Сурйа Мандала има, както знаете, Земята и Луната и всички онези неща, и вече ви казах как е била
създадена Земята.След създаването на Земята, най-напред – знаете – се образуваха аминокиселините, появи се
растителността, а по-късно и човешките същества.

А материята е нещо много систематично. Материята е не е несистематична, тя е систематична, но не е организирана -
има разлика в това. Систематичните неща са мъртви, могат да бъдат мъртви. Можете да поставите тук пет камъка по
систематичен начин, но те не са организирани, защото те са живи твари. Има разлика между двете неща.

Така че първо са положени систематичните неща. Ако знаете за ... създадени са осем различни типа (химични)
елементи. Те бяха създадени и подредени подходящо от Шри Ганеша. Вие знаете, че въглеродът... въглеродът се
намира по средата на периодичните елементи, които се появяват. Това значи, че има едновалентни, двувалентни,
тривалентни и четиривалентни елементи; първите три са с положителна валентност, после идва въглеродът С, който



има четири валентности. После имате отново отрицателни един, два, три, четири валентности – общо осем. По този
начин е била организирана цялата материя. За да се организира материята, за целта трябва да бъде създадено някое
божество. И първото божество, което беше създадено, е Шри Ганеша. Хайде сега да видим как Тя създаде [неясно]...

Видяхте, че една част от Нея, която е Махасарасвати, е създала материята. Махасарасвати е създала материята. А
Махакали трябва да им даде съществуване. Как получавате съществуване? Чрез вашата поддръжка или, може да
кажете, чрез вашето качество - каквито и да сте. Така че Махакали дава това съществуване на материалните неща –
не на хората или на живите същества, а на материята – чрез божество, известно като Шри Ганеша. Махакали.

[част от речта продължава на хинди]

В сърцето на Вирата, както виждате - ще видите, че тук Вирата влиза, понеже по-късно ще ви разкажа за това - но в
сърцето на Вирата е Първичното същество, пълното Изначално същество; Махакали е установена. Какво прави Тя? Тя
се спуска три и половина пъти от сърцето: един път нагоре, втори път надолу и на третия път и половина стига до долу.
Три и половина пъти. После Тя стига до края (на канала – б. ред.). И ако завъртите трите и половина навивки ето така
(хоризонтално – б. ред.), ако ги разрежете на две, ще получите седем отделни центъра. Има ли някой, който знае как
да го нарисува? [неясно]

Вие можете да ги разположите ей така . Тя слиза тук долу, спуска се долу и оттук прониква. Виждате, че Тя пресича
тези седем точки тук. В тази точка Тя създава първото божество, малко по-ниско, Шри Ганеша. Имам предвид, че това
не е станало за един ден и не е станало за една година, не е станало за една юга (епоха – б. р.), а е станало за много
калпи (ера – б. р.). Първата крачка е създаването на Шри Ганеша, това е Нейното обиталище и Тя поставя Шри Ганеша
тук. Той излъчва Своите вибрации през всичко това.Той преминава през всичко, което Те е създала. На тази картинка
е свършената от Махасарасвати работа, може да се каже. Тя слиза надолу със всички Свои програми и Тя го прави.
Тук Тя отново се съединява.Така Шри Ганеша излъчва своите вибрации чрез Нея. Първо Шри Махакали създава Шри
Ганеша, а после Махасарасвати се спуска надолу; Тя създава всичко това и се съединява с Шри Ганеша. По този начин
вибрациите на Шри Ганеша започват да текат през цялото творение на Махасарасвати.

Преди да е създадено всичко това, пълният замисъл за това, което ще се случи в бъдеще, се появява на Адишакти
като ясно видение. И Тя осъществява плановете си - най-напред силата на Махалакшми се спуска надолу и създава
Шри Ганеша. Можете сега да разберете колко важно е това, че трябва да бъдем святи хора. Първо Тя създаде
святостта на Земята. Най-напред беше установена връзката Й с детето, защото Творението ще бъде създадено по
образ и подобие на детето. Ето защо Шри Ганеша беше създаден пръв.

И после – да речем, че дотук е Адишакти - друга силата Махасарасвати по пътя си слиза надолу и се съединява с Шри
Ганеша. И това е как Шри Ганеша установява отношения и излъчва вибрации през всичко, поради Неговите вибрации,
преминаващи през материята, която Тя е създала - например нашата Майка Земя. През нея преминава, знаете, че през
Нея преминава ос; никой не е виждал тази ос, но казват, че оста е заради начина, по който се движи тя. Има своего
рода ос. Тук, това е силата на Махакали, която преминава през оста; можем да кажем, че това е силата на Шри Ганеша,
преминаваща през оста на Майката Земя, която притежава магнитна сила в себе си. И ето как чрез магнитната сила
Земята управлява своята скорост, своето движение. А също се грижи за нас. Защо не се замисляме, че когато слагаме
малко семенце в почвата, то пораства, автоматично?

Видяхте как на много от вас, които страдахте от определени проблеми и болести, самата Майка Земя отне проблемите
ви, тя ги изсмука. Това е факт. Вие можете да видите в Сахаджа Йога, че след Реализацията, ако имате някакъв
проблем – само ако сте реализирана душа, иначе Тя не слуша, понеже трябва да бъдете активирани или трябва да ви е
даден сертификат от Адишакти, че сте реализиран човек; иначе защо Тя да ви приема? – та ако главата ви тежи,
просто сложете главата си на земята, поставете двете си ръце на Майката Земя и ще видите, че всичко ще бъде
изсмукано от челото ви. Така се е случило с мнозина от вас, даже от краката ви може да излезе.



Майката Земя всъщност е Майката на Адишакти, може да се каже. Тя е Майката, казват, защото Тя е създадена по
такъв начин, че да поеме цялата тежест на света в Себе си. Тя управлява всички тежести на света и Тя може да
поглъща всички ваши тежести - Тя е Дхара, опората [неясно]...

Тук тегло означава всичко, което... Вашето тегло е онова, което измерваме, но не говорим за него. Тежест означава
също вашите грехове, също така вашите пунйа, значи всичко. Ако имате твърде много грехове в себе си, тогава
Майката Земя е наранена. Където и да има прекалбено много грехове, там Майката Земя моли за помощ. И тогава
някое друго божество трябва - като самият Вишну - да дойде на Земята, за да я спаси от претоварването на Земята с
грехове. Това е факт, Аз не ви разказвам митична история, това е факт, който вие трябва да проверите, след като
получите вибрации. Преди да получите вибрации, вие не можете да разберете нищо от Майката Земя. Ако искате да
разберете нещо след известно време - ако сте реализирани - просто застанете на Майката Земя и я попитате: „Майко
Земя, ще поемеш ли моите грехове? Ще отнемеш ли моята карма? Аз съм вече реализиран.” Незабавно Тя започва да
откликва. Ще се изненадате - ще се почувствате много по-леки. Трябва да я използвате. Ето как е била създадена
Майката Земя.

Но също така Адишакти чрез Своята сила като Махасарасвати е създала петте елемента. Преди всичко друго Тя е
създала танматра (фината същност на елементите – б. ред.), както я наричате. Ако навляза твърде много в детайли,
това ще бъде прекалено за вас. Но най-напред каузалните (първопричинни) същности бяха създадени от Нея. И ако
казвам така, няма да е нищо невярно ако кажа, че само с един Неин поглед, чрез Нейното дришти (зрение – б. пр.) Тя е
създала светлината. Само чрез Своето дихание е създала въздуха, защото Нейното желание е най-висшето; понеже е
пожелала да има въздух, Тя е създала въздуха. По този начин Тя има свой мирис, създала е каузалната „гандха”
(мирис, аромат – б. пр.) [неясно], която е създала Майката Земя.

И всичко това е започнало само от Нея, от Нейното желание, чрез пожеланото от Нея. Всичко беше създадено за Нея и
ето как беше създадено всичко в цялата Вселена, което по-късно се превръна в Земя, Луна, Слънце и всичко останало.

Всъщност именно Нейното чисто желание породи тези неща. За нас е невъзможно да си представим някого като Нея,
някой, който само с може да сътворява само с едничкото желание. Но когато си помислим за някого, който е по-висш
от всички сили на света, за Единствената, за която знаем, че е Най-висшата от всички – Тя може да направи всичко,
което си пожелае. Можем ли да мислим по този начин? Не можем и да си помислим за някой такъв. Ние мислим за
Бог, ние Го наричаме Всемогъщ, но когато говорим за Неговото могъщество, започваме да се смеем. Как може така?

Но Тя може да направи всичко, което пожелае – това е само Нейното обикновено желание, което е създало всички
тези творения, и всички тези неща, които виждате в този свят, са съдадени само чрез Нейното желание. Тя създаде
Акаша (етер – б.пр.), Тя създаде всичките пет елемента, които знаете. И после Тя породи Своята друга форма, която
наричаме Махалакшми.

Преди това, мисля, трябва да ви разкажа за съществуването на Шри Ганеша в материята. Той действа в материята
като вибрации, като вибрациите на Махасарасвати. Това са електромагнитни трептения, вибрациите на
Махасарасвати са електромагнитни трептения, можем да кажем. Освен електроманитните има също и звук, както и
всички пет елемента се изразени в това. Можете да ги запишете, понеже ако вземете серния двуокис например,
серният диоксид има два атома кислород и един атом сяра и ако внимателно ги наблюдавате под много мощен
микроскоп – можете да опитате, не зная дали опитвали са хората, но вие можете да пробвате да откриете - като ги
поставите, да речем, под много мощен микроскоп - микровълнов микроскоп - ще видите атомите на кислорода и
сярата – ссерният атом е в покой, но два кислородни вибрират. Те трептят, има вибрация между тези две сфери. Те
могат да бъдат също асиметрични, могат да бъдат симетрични, могат да бъдат по двойки и не по двойки, могат да се
разширяват, затваряйки се ето така.

Така откриваме, че има три вида вибрации. А четвъртата не е нищо друго освен самият Шри Ганеша, който



контролира. Та това можем да го видим с невъоръжено око, ако искате да разберете дали сте реализирани или не.
Откъде идват тези вибрации в миниатюрната Парамау, както я наричат, в молекулата? Как се получават тези
вибрации в молекулата, можете ли да обясните? Това е толкова Сукшма (фино – б. пр.), Парасукшма (свърхфино – б.
ред.) [неясно]...

Силите на Шри Ганеша са много, много фини и проникват в материята и създават този тип трептения, които може
даже да видите и запишете - електромагнитните вибрации - даже в една съвсем малка молекула.

Както ви казах, в периодичната система, в периодичната таблица, можете да откриете, че всичките елементи са
разделени на осем групи. Нека видим как могат всички елементи да бъдат разделени на осем части, без да има някой
там? Ще можете ли да направите нещо, без да организирате подходяща схемата за тези елементи? Само помислете за
това! Виждате, че когато предизвикваме Бог, трябва да разберем, че в този свят всичко е толкова добре организирано
- има осем типа елементи, разпределени така добре, наместени така добре и всеки си има особен стил на поведение,
всеки елемент има различно число и брой протони, а тези числа са много добре изчислени по такъв начин, че накрая в
последния период трябва да се съдържат осем протона. Ако не са осем, ако са по-малко от осем, то това създава
проблем с валентността.

Всичко е така добре оргнизирано, че даже ако изучавате това, ако тук има някой, който знае малко химия, разбирате
ли - ако познавате химията, това е толкова чудесно нещо. Ние го приемаме за даденост! Смятаме за наше право да
притежаваме така добре организирана за нас материята! Но всички валентности зависят от подобна хубава
организация на тези осем протона от външната страна.

Всичко това е направено чрез силата на Махасарасвати. Но силата на вибрациите... Вижте, съществува сила на
трептенето. Всичко това е направено, както ви казах, чрез силата на Махасарасвати; Тя сътворява. Та вибриращата
сила..., тя съществува, и материята съществува. Тя трябва да съществува. Ако това не съществува, нищо не може да
съществува. Така че силата на съществуването е дадена чрез силата на Махалакшми, силата на Махакали, която
действа чрез Шри Ганеша, който се намира в ядрото.Той седи в ядрото на всяка - можете ли да си представите колко
много от това трябва да има? – във всяка молекула и във всеки атом. Вие не можете да разберете окончателното...
[неясно]

Сега, да речем, да вземем един елемент такъв като златото. Колко молекули има то? Можете ли да сметнете? Да,
можете да кажете колко атома има то, но не можете да ги пресметнете. И после, колко изображения на Ганеша трябва
да има там? Тоест, как е постигнато това?

Има и друго нещо, за което ще ви кажа, щом се стигна до там. Как се улавят тези безкрайни отражения и защо са две
отделни - Шива и Адишакти? Причината е в това, че трябва да се създадат безкрайни отражения. Как ще създадете
безкрайни отражения? Знаете ли това? Някой, който разбира от физика? Ако поставите в центъра между две огледала
нещо, то отраженията ще бъдат безкрайни. И така, първото огледало е Адишакти, а второто е Творението. И ето как
могат да се получат безкрайни отражения на Земята. Това е причината, поради която могат да се получат безкрайни
отражения. И именно затова трябваше да се създаде друго огледало, което да отразява. Затова трябва да има три
идентичности, първо – Всемогъщият Бог, след това – Адишакти, и накрая - цялата Вселена.

Трябваше да е пози начин, иначе не могат да бъдат създадени безкрайни отражения. Сега, този, който е свършил тази
работа, трябва да е много умен, без съмнение. Когато човешките същества си мислят, че могат да познаят Бог чрез
своя будхи (интелект – б.пр.), те трябва да знаятт как могат да достигнат до будхи – то е върховното.

Колко труд е вложил Той да ни сътвори! След създаването на материята Той, или трябва да кажа, Неговата сила като
Махалакшми се спуска на Земята. Махалакшми помага в поддръжката. Поддръжката означава внимателно следене
на всички тези елементи. Когато създават материята, материята се създава по различен начин, създадена е за
различни цели. И каква е най-висшата? Творението има своята най-висша цел - създаването на хората – това



творение, само си представете!

Вие хората сте толкова велики, че за всички вас бяха предприети тези усилия. Толкова важно е човешкото същество,
че са предприети всички тези усилия - цялата материя, всичко - всичко – всичко е използвано само за да бъдете
създадени вие. Това е най-висшата цел. Трябва да се подреди един вид сцена и идвате вие, Сахаджа йогите излизат на
сцената, може да се каже.

Просто инструментът човек е трябвало да бъде създаден. А защо Бог искаше да сътвърен инструмент - човекът?
Защото Той искаше да създаде инструмент, който да може да Го чувства, който да може да Го разбира, който да може
да излъчва, както Кришна създаде Своята мурдли (флейта – б.пр.)... [неясно] Той просто искаше само да изсвири
Своята сила чрез нашите инструменти. Но не искаше да го прави чрез мъртвите инструменти като тези, а чрез живи
инструменти. Да предположим, че този инструмент може да разбира, може да обича, има човешки разум и Моят глас
преминава през него като през куха индивидуалност, то можем да кажем, че това е реализирана личност. Но той не е
живо същество. Вие сте живи същества. Вие сте направени специално с всички тези трудности за Мен, а хомо сапиенс
е създаден така грижливо, така деликатно, един по един.

Сега трябва да прескочим към еволюцията, защото - както виждате - това е много дълга тема. И така, сега трябва да
преминем към най-важната част, която е еволюцията, която би трябвало да разберем, понеже знаем за еволюцията
чрез науката.

Когато възникнаха тези три Сили - преди сътворението на каквато и да е земя и преди сътворението на тази Вселена
или на каквото и да е – първо Те трябваше да начертаят подходящата картина на всичко и подходящото разбиране,
виждате ли. Както преди да направим нещо, да речем, ние трябва да планираме нещата; имаме комисия по
планиранеи най-напред сядаме в комисията и планираме. По този начин, първо Те трябваше да сформират сцена,
където само да планират нещата. Този стадий можем да наречем състоянието Вайкунтха. Понеже това не е
най-ранното нещо, то е създадено по-късно.

Първо е стадият на планиране, известен като състоянието Вайкунтха. На този етап Те сътвориха всички инкарнации.
Инкарнациите не бяха сътворени след създаването на Земята, което пък е много погрешна идея. Те сътвориха всички
инкарнации в стадия Вайкунтха. И собствените ви очи не са съществували по онова време, Земята не е съществувала
и нищо от това, което сега виждате с невъоръжено око, не е съществувало. Но състоянието на битие, първото,
известно като Вайкунтха, съществуваше. В това състояние Вайкунтха беше решено планирането на цялата Вселена и
целия космос и всичко останало.

Така първата личност, която трябваше да се появи, беше Шива, защото без Него нищо не може да съществува. Но къде
да бъде установен Той, понеже Той трябва да се отразява в някого. Ако Шива трябва да се отразява в някого, трябва
да се създаде отражател. Така Те трябваше първо да помислят за едно Първично същество или една огромна личност
- може да се нарече така – известна като Вират. Те създадоха Вирата. Това ще бъде Вирата. Това ще бъде пълната
форма на Първичното същество. Именно за него ви говоря, за Отражателя. Първият. Всемогъщият Бог трябва да бъде
отразен – „Така че нека най-напред да сътворим Първичното същество, Вирата”.

Във Вирата Те създадоха различните инкарнации. Инкарнациите не са създадени от човешки същества. Не зная защо
хората си мислят така – инкарнациите не могат да бъдат създадени от човешките същества. А бяха създадени още в
началото. Виждате ли, има еволюция от амебата до човека, но няма еволюция за инкарнациите. Те са направени
такива от самото начало. Както видяхте във Вирата, показах ви избражението на Вират, трите сили Махакали,
Махалакшми и Махасарасвати се срещнаха в Агнйа чакра. И там всяка една създаде по две деца - това не е
измислица, а факт, отново - като братя и сестри.

И тези братя и сестри, тоест техните отношения имат временна природа, но са с по-фин характер. И после те се
ожениха, осъществи се взаимно общуване. Махалакшми, Махасарасвати и Махакали сътвориха заедно шест деца,



които се ожениха. Получиха се смесени бракове. Чрез този смесен брак се получиха същности, които бяха с кинетична
и потенциална енергия вътре в тях. Такава комбинация! И Те поставиха онези инкарнации в различни чакри. Те ги
пренесоха от върха – всички бяха пренесени от Агнйа надолу и поместени във всички чакри. Тези инкарнации, както
знаете, са поместени в различни чакри на Вирата.

Мнозина няма да разберат това и няма също да им хареса да го чуят, понеже човешките същества са толкова
егоистични, че не могат да разберат, че има Бог, който е Всемогъщ, който ще направи всичко. Той има Свои собствени
начини да го направи. А дали казвам истината или не, можете да проверите по вибрациите. Можете сами за себе си да
видите как са бяха създадени инкарнациите.

И всички тези инкарнации бяха поместени в състоянието Вират, тук, за да създадат отражение от другата страна.
Шива беше отделен от Шакти, както беше отделен в началото. И беше поставен отгоре на главата на Вирата, като
питхата на Садашива. По този начин ние също имаме питха на Садашива на главите си. Виждате, че сме отражение на
Отражателя. Така ние имаме същия стил, също имаме питха на Садашива на главите си.

Той също така е разположен само тук. Но когато Кундалини влиза в съществото, когато то се намира в утробата на
майката, в това време питхата на Садашива, или можем да кажем, от тази питха Садашива се спуска в сърцето. Ето
как чувате първото тупкане в сърцето.

Точно същото това нещо се случи във Вирата. Но то не беше сътворено в състоянието Вайкунтха. Вторият отражател
не беше сътворен тук, само първият. По този начин само Вират беше сътворен, а на стадия на планиране в Неговото
същество най-напред бяха сътворени от Адишакти служителите, може да се каже, отговорящи за тези чакри. Бог е
Свидетелят, а Тя играе пиесата и Тя създава онези чакри. Тя помества в чакрите всички тези божества, за да
управляват.

Та съществуват Битието, Творението, Творяща сила, а има и Еволюционна сила – всичко това е вътре в стадия на
Вирата. Така че това е в състоянието Вайхунтха, както казваме, защото това състояние е върху първото Отражение. То
не е в нас, или ние не можем да го почувстваме това състояние Вайхунтха, понеже то е в първото Отражение. После е
било създадено друго състояние, после – трето, после - четвъртото състояние е Бхавасагара, в което сме се родили
ние.

Та в четвъртото състояние първо... Може ли да си представите четирипластова личност, която стои пред огледало?
Кой пласт ще се вижда най-напред? Най-горният. И ето защо най-горният, които се показва, е Бхавасагара. Но ако
можете да навлезете дълбоко във вашето състояние, можете да почувствате останалите три. Но първия, който
можете да видите и почувствате, е Бхавасагара. И така, вие сте родени в Бхавасагара. В това състояние вие сте в
Бхавасагара. Вие сте създадени в това състояние Бхавасагара и трябва да еволюирате. Същевременно силата на
Махалакшми действа, за да ви развива. Вече знаете как се е осъществила еволюцията, но Аз ще ви разкажа как се е
получила еволюцията, според нашите Пурани; и това е факт.

Еволюцията на човека е започнала първо от амебата, може да се каже, понеже животът възникна във водата; както
ви казах, първо беше създадена водата. Във водата се образуваха аминокиселините, образуваха се амебите,
образуваха се рибите, много риби. И когото се появиха рибите, откриха - малките рибки откриха, че им е трудно да
съществуват , защото големите риби се опитваха да ги изядат. Това нещо е реципрочно. Абсолютно им беше
омръзнало цялото това унищожение, което течеше. По онова време самият Шри Вишну, който Самиян е
еволюционнната Сила, слезе на Земята като аватара Матсйа (Риба – б.ред.). Той помогна на някои от рибите да
излязат на сушата. За да го сторят така храбро, Тя им беше водач. А после и други започнаха да излизат. Това беше
първият еволюционен стадий, за който знаем.

По-късно тези риби се превърнаха във влечуги; както знаете, в еволюционния стадий, те станаха влечуги. Но как
станаха влечуги? Би трябвало да има някой, който да ги води. И това отново беше Шри Вишну, който дойде на Земята



като аватара Курма (костенурка - б.р.) и много неща бяха направени тогава в стадия Вайкхунтха, преди Той да дойде
на Земята като аватара Курма, в етапа на Вайкхунтха.

Когато Те създадоха Земята, когато създаваха, Те планираха цялата Вирата и искаха да сътворяват. От тази страна на
Отражателя цялото планиране, цялото мислене и целият този процес оформи своего рода отпадна материя. Това е
породи отпадната материя. Тази отпадна материя се замърси, може да се каже, „застоя се”; от една страна, беше
някак пренебрегната. И от нея започнаха да се появяват някои сатанински сили и имаше голяма борба между
сатанинските и добрите сили. Това мсъщност се случи през третия стадий, не в стадия Вайкунтха, а през третия
стадий. Понеже когато започна планирането и тръгна изработването, се появиха тези сатанински сили.

А хората може и да попитат: „Защо Бог създаде сатанинските сили?” Той не ги създаде, но в крайна сметка се оказа, че
те се появиха. Тъй като през този втори стадий, когато някои от девите (боговете – б.р.), които бяха сътворени –
повтарям, те не бяха еволюирали хора, а бяха създадени; те отговаряха за всички тези елементи и за цялата работа;
вижте, трябваше да се създадат също служители или хора, които да отидат в полето и оправят нещата. От всички тези
богове (девас) и божества (деватас), от тяхната работа, какво се случи? Това, че те се изгубиха, някои от тях, и станаха
сатаниски сили. Получи се един вид отпаден продукт. И с този отпаден продукт започнаха сатанинските сили и те
действаха по такъв начин, че имаше война по времето на аватара Курма между ракшасите и асурите, както ги наричат.
Така че добрите, които отговаряха за елементите, за цялата работа в офиса на Бог, започнаха да се бият със
сатанинските сили. В онези времена Той сам оправи всичко и вие знаете какво се случи в Амрута Манвантара, какво е
станало. А хората не го разбират това как може Амрута Манвантара да се състои в Бхавасагара; това не стана там.
Това се случи в стадия, който не е в Бхавасагара. Това не стана в Бхавасагара.

Та стигнахме до състоянието Бхавасагара. В стадия Бхавасагара същият Курма, същият прие своето раждане и дойде
на Земята, и ни даде разбирането как подходящо да станем влечуги. Ето така се появихме [неясно]. Така че всичко
това ще отнеме твърде много време, няма да занимавам с него, но най-накрая е бил създаден човекът. Всичко това е
направено със силата Махалакшми, която е действала чрез Вишну, за което ви казах как е станала еволюцията и как
сте създадени вие.

И какво ще се случи сега? Така стигате да точката, до преди да дойде Христос. Той също беше инкарнация, а Неговата
Майка не беше друга, а самата Радхаджи, Махалакшми. И те изведоха човешките същества до този стадий.

А след това, сега, какво трябва да стане човек ? Трябва да навлезе в състояние, където става Нирвичара, което
означава, че вече няма съзнание за Бхавасагара, но вие отивате малко отвъд това. От този стадий вие се потапяте в
състоянието на вселенското несъзнавано, както го наричат. То не е нищо друго, а същата тази Сила, която съществува
тук и е синтез на всички тези три сили. То е синтез на всички тези три сили. Това е силата на Адишакти.

Силата на Адишакти е всепроникваща - съществува навсякъде, но иначе никога не Я усещаме. Защо? Защото сме в
много грубо положение. Например, като тръба, която има, да речем, четири слоя, от които може да се използва само
най-външната тръба, понеже всички вътрешни тръби са затворени. Когато най-вътрешната тръба се отвори, вие
ставате абсолютно себереализирани, но когато се отвори даже втората тръба, вие можете да почувствате
Всепроникващата сила на Всемогъщия Бог, която е, както се нарича, Сарвовиапи Ачитта. (Сарвовиапи - всепроникващ,
ачитта — неосъзнат, без внимание – б. р). Но Тя повече не е Ачитта за вас, защото вие Я осъзнавате.

Именно така започвате вашия диалог с Бог. Онова, което се случва тук, е – тук е отражението, отражателят и
отразяванет - оттук вие се издигате в тази част. Вие се издигате в тази част. Вие не ставате това, но вие се издигате в
тази област. Оттук вие се издигате в тази област. И тази област е запълнена с Всепроникващата сила на Адишакти.

Докато стигнете до този стадий, вие трябва да се издигнете до стадия на инкарнациите, до който, разбира се, стои
голяма празнота. Но мога да кажа, че Махавира и Буда, и двамата, са издигнаха до тази висота. Но погледнете техните
ученици!



Например, учениците на Буда принизиха Шива, те принизиха всички богове и богини, сякаш не знаят много за тях,
имам предвид. И начинът, по който показваха чрез някои статуи - че Богинята стои върху Шива и Парвати и се опитва
да убива, че Тя удря Шри Ганеша - това е нещо нелепо. Имам предвид, че те напълно унищожиха образа на една
Обединена сила, действаща над всички неща, с една Обединена идея, с един Обединен разум. Само че всеки път
когато не се обединяваха, ставаха ракшаси и заформяха сатанинските сили.

Както вече ви казах - това е много, много сложен предмет, и Аз се опитах да го представя на английски, което е още
по-трудно. И така, опитах се го направя по най-добрия възможен начин, но ако пак имате въпроси, каквито и да са,
можете да Ме питате по всяко време, можете да Ми пишете, и можем да се разберем.

Утре... Единственото нещо е - исках да ви кажа за него -, че сега вие получихте съзнание без мисли, несъмнено.
Болшинството от вас получиха съзнание без мисли, получихте вибрации, но трябва да скочите в Нирвикалпа.
Нирвикалпа. И че трябва да скочите чрез дълбока медитация и чрез дълбоко разкриване. Вижте, иначе няма полза
само да имате мъничко от състоянието Нирвичара; вие трябва да скочите в Нирвикалпа. Това е стадий, както вече ви
казах, в който сте се преместили малко по-далече от Отражателя.

Но все още вие се движите нагоре и надолу, толкова много от вас. Това състояние е известно като сатори в
религиозната система Дзен, наричат го сатори – когато човек се издига и пада, той блокира, върши това и онова. Това
състояние трябва да се преодолее. Тогава достигате състоянието Нирвикалпа. В края на състоянието Нирвикалпа,
просто не блокирате много. Не се безпокоите. Досега не съм срещнала такова човешко същество. Разбирате ли,
виждала съм много велики светци и реализирани хора и мога да кажа, че те определено са себереализирани. Те даже
контролират природата, някои от тях, но въпреки това все още чакрите им блокират - това е нещо изненадващо.

Но човешките същества са такива - продължават да блокират пак и пак, може и да прескочат в трето състояние на
Себереализации напълно, но пак се намират в състоянието Сатори, идват и се връщат, като йо-йо, може би. Но
виждам, че засега не съм срещнала нито един човек, за когото мога да кажа, че е напълно реализиран, че не блокира.
С изключение на Мен, намирам, че всеки блокира. Това е най-изненадващото.

Но когато не блокирате, какво става, когато не блокирате? Всъщност това е състояние, което е доста трудно за
достигане. Но ако не блокирате, ако мислите, че не блокирате – как да го постигате? Трябва да се погледне така:
например, ако блокира вашата Агнйа, може би трябва да знаете, че когато вашата Агнйа блокира, не бива да мислите,
че вашата Агнйа е блокирала, а трябва да помислите, че тук събирате сила, за да се сражавате с другия човек.

Можете да направите така, ако да речем имате блокаж във Вишудхи чакра. Вместо да мислите, че сте блокирали във
Вишудхи чакра и да се разстройвате от това, ако започнете да мислите, че това е сила, която натрупвате просто за да
неутрализирате нечия Вишудхи чакра, тогава - мисля - ще се получи по-добре. Именно затова винаги казвам да
насочвате ръцете си към другите и да видите за себе си. Това е помогнало на много хора, защото когато имат блокаж
в Агнйа и дават вибрации на някого, чиято Агнйа е блокирала, те откриват, че имат облегчение. Подобни неща се
случват на малцина, но се случват.

И така, това е, което можете да пробвате: не мислете, че имате блокаж, а си помислите, че тази сила се е натрупала, за
да прогони Агнйата на другия, стоящ срещу вас. В началото, разбира се, това е много, много бавен процес, но
постепенно ще можете да го правите; и то само ако започнете да давате на другите. Това е колективно мислене, то е
колективното мислене – например, да речем, че сега има атака от малария срещу Мен, тогава Моята собствена кръв,
Моите собствени клетки на кръвта се опитват да се сражават с нея. И те се сражават с нея. Разбирате ли, ако се
предам, ако се предам, тогава ще стана маларична. Но ако не се предам, Аз ще съм победител.

По този начин, ако можехте да мислите по този начин, докато давате вибрации: ако прихванете нещо, всъщност една



сила се е натрупала във вас и тогава трябва да я дадете; тогава ще бъдете много по-бързи отколкото всичките муни
(мъдреци – б.р.) взети заедно, мога да ви кажа. Но това мислене е доста трудно за човешките същества, защото щом
блокират, те започват леко да се притесняват, а като блокират, започват да вадят от собствените си неща. Ако не
започнете да вадите от себе си, а тръгнете да го давате на другите, ще се получи по-добре. Аз съм го правила,
експериментирала съм го с един или двама, както казвам Аз, и то сработи. Не всички имат такава способност.

Така постепенно се издигате, понеже сега просто сте новородени деца; трябва все още да растете, трябва да растете
повече. Може и да се учите, може и да знаете много, това не означава – що се отнася до вашата духовност -, че
току-що сте излизли от своето състояние Сатори, някои от вас, докато други са все още в състоянието Сатори. Така че
бъдете внимателни за това. Бих искала да се срещна с вас отново, може би след две години, не зная кога.

Утре тук ще имаме медитация и тогава няма да говоря много. Утре има медитация. Тук имаме център за медитация,
където би трябвало да идвате и да се срещате. Когато се срещате в група, тог това е самухика (колектив – б. пр.) –
групова дейност, и Аз ще бъда там. Вие ще се изненадате, че Моите вибрации не могат да бъдат почувствани никъде
толкова силно, както могат да бъдат усетени в група, за която Аз зная, че именно тя работи тук.

Така че имаме вече три групи, които работят в Делхи. И те са създадени доста близо до главните места. В кройна
сметка трябва да знаем, че не трябва да ходим в Хималаите, както ходеха хората по-рано, не трябва да правим всички
тези неща. Само трябва да отидем до мястото, което е най-близо до нас, това е докарано до вратите ни. Цялото това
нещо беше донесено до вашата врата: знанието, вибрациите, Реализацията и всичко е направено толкова лесно.
Направено е лесно… Но това не бива да означава да го приемаме за даденост. Направено лесно чрез много, много
голяма тапасйа от Моя страна, бих казала.

През много епохи Аз съм живяла хиляди години и съм го изработвала върху толкова много човешки същества и с
толкова много неща и, най-сетне, бях в състояние да открия повечето пермутации и комбинации у повечето човешки
същуства и ето как всичко се изработи в такъв голям масов мащаб. Това не би било възможно, ако Аз не го бях
направила по този начин.

И ето как всичко трябваше да пасне на болшинството хора, с изключение на един много, много труден тип хора -
трябва да кажа - този, който е свързан с хората, които са ракшаси. Ако те се родени ракшаси и ако вашата глава е
докоснала техните нозе, тогава е много трудно нещо. Така че бих искала да ви предупредя, че преди да докоснете
нечии нозе, би трябвало много да внимавате в това.

Нека Бог да ви благослови!

Вече е много късно за всички вас и всеки... толкова сложен въпрос за представяне пред вас за толкова кратко време,
това е много сложно. Но ако... Аз смятам, надявам се да напиша някаква книга по Сахаджа Йога. Казвам, че се
надявам, защото досега никога не съм писала книги. Опитвам се да напиша някаква книга, но преди това други хора
пишат разни. Надявам се да съм в състояние да напиша нещичко.

Във всеки случай, опитайте се да... да не се безпокоите твърде много за това. То не е толкова важно както вашата
собствена Реализация и вашето собствено извисяване. Цялото познание ще ви стане ясно. Не трябва да се
притеснявате - всяка дума, която сега четете, ще придобие своето значение и вие ще разберете.

Първото нещо е, че трябва да получите своята Реализация; второто е, че трябва да се извисите. Трябва да се
издигнете много по-високо и да отделяте много повече време за това. Не го приемайте за даденост. Това е много
важно, би трябвало да направите. В края на краищата има и други неща, които са важни. Но това е най-важното, което
трябва да се направи. С Божията милост, ако се получи, Аз ще бъда много щастлива. Както вече съм извънредно
щастлива, защото в нито един от Моите предишни животи не съм била в състояние да давам Реализация на толкова
много хора.



При това положение Аз съм свръхудовлетворена от самата Себе си. Но що се касае до вас, вие не бива да сте
удовлетворени; вие трябва да молите за все повече и повече, и това ще ви бъде дадено, защото вие сте хората, които
са на сцената. Създадени сте с тази цел. Човек трябва го направи. Бог трябва да го направи. Ако Той не го направи,
няма да може да изпълни Своето собствено желание. А Той няма да разруши Своето Творение.

Нека Бог да ви благослови!
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Пуджа за Рождения ден Бомбай, Индия - 21 март 1977 г. … the most honorable sahaja yogi, Justice Vaidya, and his most
loving wife. Mr. Bakshi, (…tape interruption…) Dhumal, Mr. Gavin Brown who is an archeologist, Dr. Pramila Sharma, who is a
Professor of Hindi and is a Master of Kabira’s literature, and then Mrs. Jane Brown who is a geologist, they are from Cambridge
University; and our wise chairman Mr. Zachre, also the gracious singer Mrs. Shobha Gotu who has been very kind to come and
sing, and in Marathi she said: "I am unable to do anything else, so Mother, I will just sing two bhajans for You." Всички Сахаджа
йоги, които дойдоха тук, всички други хора, които се присъединиха към нас, които празнуват този Мой земен рожден
ден... Много съм благодарна, много съм признателна и съм изпълнена с огромна радост и щастие. И Моите вибрации
текат от очите Ми като сълзи, виждайки, че в тази Кали юга също има хора, които са признателни на една Майка,
която дава нещо абстрактно, познато като вибрации. Всъщност Аз не ви давам... Аз не мога да давам или вземам, ще
се изненадате. То просто се излъчва от Мен, то е Моята свабхава (природа, вродена същност - б. пр.) - трябва да бъде
по този начин, не мога да направя нищо. То е същина, която съществува. Не можете да я превърнете в нещо друго. То
действа от само себе си, продължава да работи; отвъд Мен е да се контролирам да не ви обичам всички. Не зная как
хората се научават да мразят. Аз даже не получих достатъчно време да обичам хората. Намирам, че 24 часа са много
по-малко. Не зная как хората седят и манипулират, и мислят хладнокръвно как да мразят. Омразата няма друга сила
освен тази на разрушението - собственото и чуждото. На днешния ден бих ви помолила през цялото време да мислите
за любовта. Любовта е изцяло познание. Познанието е изцяло любов. Няма нищо отвъд това. Ако имате познание, то
трябва да премине изпитанието на любовта. Ако познавате даден човек, това не оставя следа във вас, защото го
познавате отвън. Но ако обичате някого, тогава го познавате отвътре и отвън. Вие го познавате толкова добре, знаете
го... всичко, какъвто е. И това е познанието, което наричаме парá (отвъд, повече от - б.пр.) познание. Това е
познанието, което трябва да търсим. Всички онези книги само сигнализират за там. Те са крайъгълните камъни, които
ни говорят: "Върви, давай напред." Те не решават проблема с влизането в Царството божие. Умолявам всички ви да
стигнете до етапа на разбиране на Божественото във вас, на любовта на Бог, която е във вас, която се опитва да се
излее от вас, и да се радвате на усещането за излъчване и даване. Даването носи най-голямата радост и удоволствие.
Няма удоволствие във вземането. А когато я получите, започвате да давате. Вие сте чували... [записът прекъсва за
кратко - б. пр.]... говорейки как той е свършил тази работа в Рахури. Когато отивах в Университета на Рахури, хората от
близкото село знаеха, че колата ни ще мине от там. Те са обикновени селяни. Никога не са чели никаква йога; не
разбират нищо повече за вибрациите, освен онези усещания, които получавате. Това е лично познание, не работи
иначе. То е лично преживяване, което усещате по пръстите на ръцете си, в съществото си - Божието блаженство. И
докато пътувах, усетих просто едно рязко спиране на колата, защото много хора бяха легнали направо на пътя, а други
стояха на пътя и спираха колата. И те започнаха да викат "Джей Матаджи!". Бях смаяна! Попитах ги: "Как знаете, че Аз
съм в колата?" Отговориха: "Матаджи, даваш ни вибрации. Знаехме, че това е колата, която ни носи вибрации. Така че
сега трябва да слезеш тук." Аз просто слязох, прегърнах ги всичките, а нашите Сахаджа йоги чакаха на другия край.
Казах си, че това няма значение. Ето това е Сахаджа... толкова любящи хора! И в това време си помислих просто за
това как веднъж с Рама... как усещате тези неща с хора, с много обикновени хора с много чисто сърце и шраддха... как
те изпитват тези чувства да приемат любовта ви и да я изпитат. Всеки се нуждае от любов на този свят; не можете да
съществувате без любов. Цялото ви същество е основано на любовта. И Аз искам всички вие в тази страна да
разберете, че докато я няма любовта в сърцата ви, не се опитвайте да правите нищо външно, защото ако го направите,
ще ви разберат за нула време. Всяко човешко същество разбира що е любов. Има много неща, които се случват вътре
във вас. Съществуват космически промени, които стават вътре във вас. Аз знам, че това се случва. Самата Шри чакра
се спусна на тази земя и вече започва Сатйа юга. Това е причината, поради която вие усещате тези вибрации по
пръстите си, а никой от онези гурута и риши и всички онези хора не са споменавали за тези неща. Тъй като това е
възможно само когато Шри чакра е слязла долу. Тя е тук. Вие трябва да я усетите и разберете. За всички вас е нужно
да я приемете, всеки един с отворено сърце. Аз не искам нищо от вас. Какво можете да Ми дадете? Аз не желая нищо,
само искам Моите деца да са щастливи. Аз се моля за тяхното щастие. Аз живея за тях и през цялото време,
независимо дали спя или съм будна, или съм в междинно състояние, когато те извикват сабхранта (?), съм с вас. Във
всеки един момент вие сте в Моите мисли. Пожелавам на всички вас една много щастлива Нова година, защото днес
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е Навроз , а Навроз е денят, когато той (Зороастър - б. пр.) започна работата си на земята. Той беше велик Сахаджа
йоги. Той беше инкарнация на самия Даттатрейа. ... [не се чува ясно - б.пр.] ви каза за Мохамед сахиб. Той беше Мой
баща и беше инкарнацията на самия Даттатрейа. Той не беше обикновена личност. Така че хората тормозеха живота
му. Във всеки един момент от живота си беше измъчван. А Хазрат Али е много, много велика инкарнация, която се
появи само веднъж; само веднъж Брахмадева инкарнира и се въплъти като Хазрат Али. Така че те са толкова велики,
всяка казана от тях дума е мантра. Всичко, което са ви казали за намаза, не е за нищо друго освен за Кундалини
джагрути (събуждане - б. пр.). Мохамед сахиб е свършил най-великата работа за Сахаджа Йога и е постигнал
най-големия напредък що се отнася до Кундалини джагрути. Как можете да го критикувате? Аз не мога да търпя и
една дума срещу него. Зная колко много е бил измъчван. А същите хора, които говорят против него, днес са родени в
тази страна. Като не можете да стигнете дори до нозете му, защо правите такива големи крачки? Разберете какво сте
направили в живота си. Какво сте взели със себе си, та критикувате такива велики личности? Кваджа Низамудин
сахиб беше велик аулия (светец - б. пр.), без съмнение. А ужасният цар Кхилджи сахиб го тормозеше и самият беше той
беше убит, а името му се превърна в пепел... (не се чува ясно) Днес Кхваджа Низамудин сахиб... отидете и вижте
вибрациите! Отидете и вижте Чишти Макбара (джамията на ордена чишти в Аджмер Шариф и ще видите същото. В
Патна отидете и вижте Патна сахиб, откъдето вземате също нашия Махавира. Там има вибрации. Всички тези хора
говорят за една и съща истина, казвам ви. Но днес вие можете да ги познаете, ще разберете кои са те. Моля ви,
опитайте се да се смирите. Най-напред, поемете тази вечна истина в себе си. Оставете се да бъдете този личен
инструмент, за да разберете какво е Бог. Не се отклонявайте заради някакви писания тук и там. Не се отвличайте по
дребнавите идеи и егоистичните палячовци, които се подиграват на всичко и са наоколо. О, хора! Пробудете се за тази
велика възможност за разбиране: тази динамична сила си умира да блика от вас. Ние трябва да променим този свят и
да го преобразим в красиво творение, защото Създателят няма да позволи Неговото творение да бъде разрушено. Ако
не приемете истината, вие ще бъдете унищожени. Така че моля ви, като Майка ви моля да приемете Божествената
истина, Божествената любов и да бъдете едно. Пожелавам на всички вас, на всички Сахаджа йоги и на всички хора,
които търсят, най-великото от великите, най-висшето от висшите постижения в осъзнаването на Бог и с любов. Ето
това е. Иначе останалото е съвсем безполезно. Онези, които са търсели друг тип сатвични (?раджасик - б. р.) или
тамасични неща в живота, са се погубили, отишли са в ада и са напълно разрушени. Вие не искате да направите това.
Вие сте простодушни хора, обикновени хора и ето защо сте най-добрите, понеже не страдате от никакви крайности.
Вие имате много чисти сърца. Водите много богоугоден живот и свят семеен живот. Това място е за хората, които са
на средната пътека на Буддха. Сахаджа Йога е интеграцията на всички истини в живота и Аз мога да докажа върху
Кундалини, че казаното от Мен е факт, то е факт. Докато не кажете името на Хазрат Али, вашата Свадхистхана чакра
не може да бъде излекувана и всички Сахаджа йоги го знаят. А на пуджа Сахаджа йогите трябва да повторят името на
Мохамед сахиб и това на Хазрат Али. А също трябва да кажем името на Господ Исус, който е Ашрайа (убежище,
спасение - б. пр.) на целия свят и е описан от Шри Кришна в "Бхагавад Гита"; Той беше Махавишну. Вие можете да
прочетете сами и ще се изненадате, че всички написано за Махавишну е абсолютно същото, какъвто беше Исус
Христос. Така че ви моля да не бъдете тесногръди. До сега не сте знаели истината. Така че се опитайте да я разберете
- да сте субекти, да я преживеете, да я рабзерете. Всички (свещени - б. пр.) писания казват същото като Мен.
Единственото е, че Аз мога да го направя. Не го правя, то просто се случва. Аз дойдох на Земята само заради това
възпламеняване. То трябва да се случи и ще се случи. Нека видим в тази страна, в тази прекрасна Йогабхуми (земя на
Йога - б. пр.) колко хора ще го приемат. Нека Бог да ви благослови всички. Отново и отново ви благославям. Сега на 25
отивам в Лондон и се надявам, че всички вие, които не сте получили Реализация през последните два дни, ще дойдете
на нашите програми в Бхарати Видйа Бхаван от 18:30 ч. Ние също имаме много хубав център на Алтамоунт роуд.
Надявам се, че всички вие ще се заинтересувате дълбоко от Сахаджа Йога, ще научите всичките методи и ще
овладеете Кундалини. Сред нас има толкова много хора, които знаят за това, и вие можете да говорите с тях. Даже на
програмите... можете да слушате Моите лекции, чрез които ще разберете. Но това не е разбиране чрез слушане, а е
разбиране само чрез вашите сърца и вашето усещане на вибрациите; така можете да съдите за Кундалини. Вчера ви
помолих и днес пак настоявам, че за да разберете Сахаджа Йога, не се нуждаете от твърде много ум. Това, от което
имате нужда, е сърце - сърце шраддхаван (изпълнено с вяра - б. пр.). И ако го имате, ще се получи. За много цветя е
дошло времето да се превърнат в плодове. Времето настъпи. Отново и отново ви благодаря за това, че показвате тази
огромна любов към Мен. Тя е като... когато усещам океана на Моята любов да достига до бреговете на вашите сърца,
бреговете я връщат обратно като реакция. Това движение е като парабола. Когато Моята любов минава през вас и се



връща към Мен като любов, Аз й се наслаждавам. Това е такова красиво преживяване. Имам предвид, че е различно
преживяване, може би, което не може да бъде изковано или поставено в тези тленни думи. Благодаря ви много
отново и отново. Благодаря на всички членове на съвета и на всички вас отново и отново. Нека Бог да ви благослови с
цялото Свое благоденствие, с цялата Си доброта, добрина и с Вечното. Парамчайтанйа би трябвало да се спусне над
вас и над вашето съзнание.
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Публична програма в Какстън Хол
Възлите в трите канала

Лондон - 2 октомври 1978 г.

Кундалини се издига, но това не е краят, защото човешкото същество е инструментът, в който светлината се проявява.
Но след като веднъж е проявена, не е задължително тя през цялото време да решава проблеми. Съществува
възможността - най-вече е възможност - светлината да излезе извън стаята. Отвън, тя е удивена, че може да излиза.
Но също може да се оттегли леко, може да излезе, може да трепти, може леко да се смали. Понеже такива каквито са,
човешките същества са навлезли в три усложнения. Веднага щом станете човешки същества, тези три усложнения
започват. И поради тези три усложнения трябва да се знае, че ако трябва да се измъкнете от тях, трябва да разсечете
определени възли, които са на наречени грантхи на санскрит и които междувременно ви дават тази лъжа.

Лъжата е, че си мислим, че всичко, което виждаме в този свят, е наука и е само това, което виждаме, а не нещо отвъд.
Всички подобни неща наистина са лъжа, защото докато не се издигнете до реалността, вие вярвате в тях. В крайна
сметка какво е Бог и какви са целите тези приказки за религия? Какво са приказките са Христос? И що за приказки са
тези? Така че всички тези проблеми дени вид се иднетифицират с вас, вие през цялото време абсолютно вярвате в
тази лъжа.

Вие сте по-загрижени за лъжата, отколкото за истината. Дори да сте загрижени за истината, когато сте родени с ум на
търсач, с търсачески ум, тогава се опитвате да мислите за нещо, което е отвъд. И се опитвате да разберете, че трябва
да има нещо отвъд и нещо трябва да се случи, но все още сте завързани от тези три усложнения в живота, чрез които -
чрез тези три усложнения - приемате света, такъв какъвто е, понеже не познавате реалността. Проблемът е, че не
познавате действителността. Докато не влезете в нея, наистина не знаете що е реалност.

Каква е основната субстанция на нашето същество? Как живеем? Какво представлява финото същество? Как живеем
и каква е нашата цел? Какво трябва да сбъднем? Всички тези въпроси са много слаби в умовете ви. После започвате
да търсите тук и там и се опитвате да откриете. Говорите с хора, четете книги и специално се насочвате към
философски книги и се опитвате да откриете какво трябва да се направи за реалността. От тази гледна точка се
питате защо сте родени. Защо не сте щастливи? Защо се чувствате неудовлетворени в живота? Защо непрекъснато
жадувате за нещо и не се чувствате вътрешно напълно осъществени, и защо не разбирате смисъла на собственото си
същество? Защо сте тласкани натам?

Всички тези въпроси изникват във вас. Всички тези въпроси се появяват и вие започвате да търсите, а всъщност
вашите приоритети преди да стигнете до това, са толкова фалшиви, защото не познавате реалността. Имам предвид,
че не е ваша грешка, освен ако не познават реалонстта и тогава... Въсщност, например това някой да трябва да хване
влака само по себе си е много важно; после да отиде в града е много важно, а след това е важно да има деца. Всички
тези неща стават много по-важни отколкото би трябвало.

Докато главното е да търсите вътре в себе си. Въпросът е какво трябва да търсите и какво толкова важно има в това,
та всяко свето писание е говорило за това, че трябва да търсите вътре в себе си, да откриете сами кои сте вие. Каква е
причината и защо всички писания са наблягали толкова много на това? Така че докато не влезете вътре, няма да сте
вътре.
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Такъв порочен кръг е заради тези три усложнения, казвах ви. Но тъй като ако вашият Дух описан такъв, какъвто е, той
е абсолютно необвързана същност, необвързано същество, не е замърсен от нищо, той е абсолютно завършен от само
себе си. Той е радост, блаженство, той е истината. Тогава къде сте вие? Защо сте в такова настроение, щом имате
нещо толкова важно за вас в живота си, много специално за вас? Мислите си: "Това трябва да се направи. - или - Аз
трябва да направя тези неща." Защо тогава ако този Дух е толкова могъщо нещо, защо, какво е това усложение?

Какви са усложненията, които имате и как се освобождавате от тези усложнения? Чрез вашата еволюция от стадия на
амеба вие можете да видите дори от абсолютно мъртвото - джада, както му казваме - от абсолютно материалния
стадий до този, че е достигната един вид доста голяма необвързаност. Необвързаността се е появила донякъде и вие
разбирате, че не сте мъртвото; не, не сте - поне толкова всеки знае - не сте мъртвото. Има толкова много неща, с които
се отъждествявате, но пове знаете, че не сте мъртви. С нарастването на материализма и чрез промяната на материята
и нейните форми, то вие осъзнавате още едно нещо и то е, че материята не ви носи щастие. Имем предвид, че мнозина
осъзнаха чрез еволюция, че тази материя не е краят на живота и че тя няма да ви донесе щастие. После, във фина
форма, когато еволюирате още повече, тогава стигате до изкуството и достойнството на материята и започвате да
виждате малко по-надълбоко какво означава за вас материята и да се замисляте за нейната красота, за формите й, за
нейните съчетания и хармония.

Така че тънкостите за материята се развиват, до определена степен. Вие й придавате рационалност и разбиране -
тоест, осъзнавате, че нещо е изкуство, че има фина природа. Но докъде може да стигнете с това, дори и да сте
артистични и да станете творци, и да имате късмета да сте много богати? Има хора, които могат да бъдат наречени
майстори в изкуството, и такива, които наистина са естетически развити. Но ако отидете и погледнете живота им, ще
се шокирате, осъзнавайки какъв тип творци са те. Имам предвид, че те създават изкуство и красиви неща, но нищо (от
това - б.пр.) не влиза вътре (в тях - б.пр.) - те са големи материалисти, може да са луди или абсолютно противни,
досадни.

Защо тогава тези творци, които създават всичко, за което се очаква да носи радост, самите те са досадни и нищо не
влиза в тях? И освен това са толкова потискащи, а понякога може са много егоистични или много, много методични
или педантични, или да са абсолютно пресметливи? Вие започвате да разбирате, че те не са така абстрактни, колкото
произведенията им. Виждате, че дават някои идеи и проекции - правят го, - но не са такива. Така че отново се
замислите що за материя е тази, която е стигнала да това фино състояние, което наричаме изкуство и творци. Защо
тази материя не притежава нищо в себе си, което да ни предложи нещо с вечна стойност или от такова естество, както
е обещано чрез светите писания.

Така че някои хора действат на това ниво. Те определено отстъпват или порсто се провалят в това отношение. В
смисъл, че си казват: "О, няма нищо в светите писания, само бъркотии. Всичко е погрешно, май няма нищо там. Вижте,
това са някакви измишльотини, които ни разказват и може и да няма никаква истина в това, че има Всепроникваща
сила и че има Бог, и че човек може да стане едно с Бог. Не може да е истина. В крайна сметка можете да видите, има
толкова много бедносх в тоя свят, има толкова много болка на този свят, хората са толкова нещастни. Как може да
има Бог?" Всякакви подобни. Аз често получавам писма от този род - как хората са нещастни и какво им има, а после
питат как може да говоря за Бог. Така че това е едно от усложненията, които имате това усложнение се появява,
защото Атма, Духът е обгърнат от вниманието ви към материята. Тъй като материята е издигнала вниманието ви, то е
дошло от вън и се е издигнало до точка, където има възел, чрез който вие не можете да видите Духа, а виждате
материята.

Вижте, има големи противоречия за името на този възел. Не бих искала да ви обърквам, но можем да кажем, че този
възел е между Духа и материята, който се нарича Джада-пракрити на санскрит. Това е първият възел, който е много
труден. Мислите си: "Тази скъпоценност е моя. - или - Този стол е мой". Даже ако някой ви предложи да седнете на
даден стол, то някой друг ще си помисли: "А, на нея й дадоха по-висок стол.". Разбирате ли, човешките същества имат
всякакви усложнения. Много е деликатно. Те са така глупаво отъждествени с нещата, че...



Да предположим някой е в политиката. Някой премиер си мисли, че друг му е седнал на стола и значи ще му вземе
поста. И тогава всякакви странни неща се завъртат в ума му и започват всякакви усложнения. Мисли си, че ще бъде
изместен от стола, даден му като министър-председател, така че започва да си прави разни планове и т.н.
Приоритетите са толкова много, че кара някой пак да предложи кандидатурата му и висчки тръгват на избори, всички
се борят. Целият свят в тези дни гледа как да достигне този стол, тази позиция, чрез която може да стане премиер. А
другият човек не се появява, а другите работят за него, и това е много важно. И това, което слага на стола, е друго
мъртво нещо. Вижте, един мъртвец е свален заради друг мъртвец. Той е мъртъв по отношение на толкова много неща,
които са считани за истината. Защото не знае истината.

Да речем, че срещате някого, който е висш духовник. Тай е висш духовник, седнал на стол. За Мен това е едно мъртво
нещо, което седи върху друго мъртво нещо, защото столът не разбира тези неща, и онзи, който е сложен на стола, не ги
разбира, защото не е получил съзнанието да види каква е истината. Каква е ползата да се прави подобно смешно
нещо? Наистина е смешно, но хората се държат много сериозно, много са сериозни, абсолютно. Те вършат всякакви
неща за тези отношения, толкова е сериозно. Но ако погледнете от този ъгъл, би трябвало да видите, че трябва да
опитате да... (неясно). Вижте, това е доста глупаво. Но хората трябва да го приемат, защото са решили да се
идентифицират чрез този грантхи (възел - б. пр.), или както този възел може да се нарече Джад-прарити, или да се
нарече материя.

За един Сахаджа йоги е съществено да види доколко се отъждествява с неговата Джад-пракрити. Много е важно да
се види как се е идентифицирал с т.нар. свои обвързаност или покритието на това мъртвило. Всичко подсъзнателно е
това, което наричате обусловеност, и то е направено. Всичко мъртво е мъртво. Независимо дали е мъртва материя
или мъртва мисъл. Просто е едно и също, колкото и да се осланяте на това. Вижте, има глупави хора, които познавам и
са идвали при Мен за тези неща. Да речем, че съпругата е умряла преди тридесет и пет години; ясно? А мъжът седи и
ридае, пише поезия за нея, а тя е умряла преди тридесет и пет години. Тя може и да се е преродила някъде като дете
или нещо такова, той не може да се ожени пак за нея - нищо подобно. А той пише поезия за нея, плаче и ридае и очаква
всеки да плаче. Има такива хора, виждала съм, седят и само плачат за нещо. Само пускат разни записи, меланхолични
неща и само си хабят драгоценните сълзи за нещо, което е мъртво и свършено. Изобщо няма нужда да се плаче, но те
продължават и много се радват на това нещо и моного го ценят. Не е изненада, но хората продължават да си хабят
енергията, радват се на това как в песните е записана цялата меланхолия, а динамичните им преживявания... (неясно -
б. пр.) в спомените им.

Каквото е било фалшиво, би трябвало да се превърне в нищо в ума ви, когато достигнете реалността. Така че
спомените в един Сахаджа йоги нямат стойност, не са много ценни, защото каквото и да е имал, то е било в мъртво
състояние; по онова време той не е бил чувствителен спрямо Всепроникващата сила. Той просто е боравел с мъртви
неща и това е. Бях много изненадана, когато мнозина Ми казаха, че след като са станали Сахаджа йоги, не могат да
четат никакви меланхолични поеми. Рекох си, слава богу - сега е спестено много време за медитация. Иначе си
представете всички да идват с много меланхолични изражения при Мен и да ми казват: "Майко, знаете ли, този поет
вече има цял отдел хора, които четат всякакви книги. Ето защо той би трябвало да пище ей така и да пише иначе." По
същия начин ще Ме питат защо подобен човек е игнориран от Мен. Аз дори не виждам лицето му. Вижте, когато
минавате така, Аз виждам наистина олицетворението на меланхолията и че самият той е направил всички нещастни.
За какво беше този плач? Имам предвид, кого е направил щастлив този човек? Ако правеше всички щастливи, защо
през цялото време плаче и прави всички нещастни? Така че съществуват подобни хора - всичко това е мъртво и води
вас самите към мъртвото.

Така че мъртвото и мъртвите неща никога не могат да ви носят радост. Напротив, това ви създава навици и тези
навици се появяват във вас например така: седели сте на стол, оценявате, че сте седели на стол и сега не можете да
седите на пода. Ако кажа на Сахаджа йогите, че трябва да се научат да седят на пода, те веднага ще заповтарят, че
трябва да се седи само на пода. Въпросът не е в това. Това, което казвам, е, че трябва да се освободите от навика да



седите на стол, но за целта не трябва да пилеете енергията си, за бога. Понеже ако го кажа, тогава ще си щкажете, че
не бива да си хабите енергията да се отървете от навиците, които сте имали. Но напротив, ако насочите вниманието си
към вашия Дух, към това, което трябва да постигнете, до което да стигнете, тогава постепенно ще откриете, че
навиците ви отпадат просто ей така. Знаем го.

При нас имаше алкохолици, ужасни алкохолици, които не можеха да се откажат от алкохола. А го направиха. Имали
сме хора, които са вземали наркотици - отказаха ги без никакви трудности, отказаха цигарите. Съществуват по-висши
и по-нисши грехове, от които хората също се отказаха. И се отказаха от някои грехове, за които не можем да
споменем.

Така че това се случва, когато вниманието отиде към вашия Дух и това е една много голяма необвързаност, която се
получава чрез вашето извисяване до областта, където усещате Всепроникващото. Това означава, че необвързаността
ви автоматично работи. Означава, че вашето внимание определено е променило това единение с реалността. Иначе
защо ставате необвързани? И това се случва спонатанно, внезапно съзрявате толкова много. Сахаджа йогите
съзряват толкова бързо, нещо като свръхзвуково съзряване, смятам. Защото когато се издигат, никой не разбира;
когато и да кажат нещо, хората се питат за какво говорят. Тъй като са на толкова различно ниво, че другите просто не
разбират за какво говорят и го намират за трудно за разбиране. Даже и да говорят за лесни неща, другите казват: "За
какво говорите, не можем да схванем?". Така че вниманието се е насочило към нещо друго, навиците ви отпадат, но за
целта е най-важно вниманието ви да е върху вашия Дух.

Какво представлява красотата на Духа за един Сахаджа йоги? Какво получава той от Духа? Появлението на Духа е, че
когато вниманието ви е абсолютно едно с Атман, с Духа, тогава има проявление на вибрации. Започвате да усещате
хладния полъх по ръцете си. Тези вибрации съществуват от самото начало на материята, чак до вибрациите, когато се
издигате до човешко ниво. Вие можете да ги наричате електромагнитни вибраци, но когато те продължат да се
подобряват... Вижте, в началото те изглеждат просто като електромагнитни, но след това изглеждат като нещо
повече. В тях има емоции - разбирате ли - след това отивате малко по-нависоко и откривате, че тези вибрации също
действат, тези вибрации също мислят, те също създават обратна връзка и постепенно откривате, че с растежа на
човешките същества - като човешко същество от материя - тези вибрации също са проявени в различни категории. За
начало тези вибрации са само електромагнитни в материята, може да се каже. Да речем, имате молекула серен
двуокис - ще откриете, че сярата и двуокиса през цялото време вибрират по определен начин. Но когато той се
проявява все повече - това са основите - то постепенно проявлението на тези по-висши неща може да бъде възприето
чрез разбирането ви за Сахаджа Йога. Но за един обикновен човек те са само електромагнитни.

Да вземем например материята, мъртвата материя. Тя не осъзнава, че има вибрации, като за начало, не го осъзнава.
Даже не се замисля за това. Имам предвид, че изобщо не съзнава, по никакъв начин, а просто съществува, но в нея
съществуват вибрации, електромагнитни вибрации, които тя не осъзнава. Ако, да речем, кажете на подобна мъртва
материя, че вие имате вибрации, тя би си помислила: "За какво говориш? Изобщо не ги усетих". Но някой друг може да
види, че има електромагнитни вибрации. По същия начин всяко човешко същество притежава тези вибрации в себе си
в Духа, но те се проявяват само когато то получи Реализация.

Та втората категория на същото нещо, същите тези вибрации започват да изразяват все по-висши и висши качества.
Както от едно семенце се развива дърво и се появяват цветя и различни аромати, разбирате ли, по същия начин
растежът е все по-голям. Но основата са електромагнитните вибрации, които можете да усетите навсякъде в
материята. Човешкото същество може да ги види с просто око. Вие виждате вашия растеж. Разпознахте ли ги?
Животните знаят, че има електромагнитни вибрации, а човешкото същество - не.

Но един Сахаджа йоги знае, че съществуват не само електромагнитни, но и всякакви видове проявления на тези
вибрации. Така че електромагнитните са важни до определена степен, а после другите вибрации са даже още
по-важни. И всичките тези вибрации идват комбинирани заедно, абсолютно цялостно в човешките същества, като се
проявяват постепенно и действат съгласно нуждите на времето. До така степен че в тези вибрации има някой, който



мисли - вибрации, които мислят, които съдействат, лекуват, които свързват нещата, дават обратна връзка за тях.
Всичко, за което се сетите за човешкото съзнание, че то прави - нещо като телекомуникациите; вие притежавате едни
огромни телекомуникации, които се намират във вас. Можете да покажете нещо, което се случва в Индия или нещо
подобно. По същия начин тези вибрации ви казват. Пълните телекомуникации са вградени в тези вибрации и тогава
можете да лекувате хора, седейки си тук, можете да издигате тяхната Кундалини, можете да работите върху хората,
седейки си тук; всички тези неща от разстояние са възможни. Онези, които са били Сахаджа йоги, са го осъзнали,
видели са го и са го отработили. И е още по-изненадващо, че сега някои от тях седят тук.

Да речем, нейният съпруг пиеше много; всеки много добре знае нейната история. Ние просто изпратихме малко
вибрации и той спря да пие. Спря пиенето и е удивително, че това беше направено чрез вибрации. Аз използвах нещо
много просто - лайм (сорт зелен лимон - б. пр.). Лаймът е живо нещо и ние влагаме всичките вибрации в него и го
поставяме близо да главата на пациента; той изсмуква негативността от човека и човекът се отказва от пиенето.
Виждали сте едно момче, което идваше тук - едно момченце, което тичаше наоколо и не седяше и за една минута. То
беше обсебено, беше ужасно, а сега е едно разумно момче. Започна да ходи на училище. Никога не чуваше какво му се
говори, а сега започна да говори. Та всички тези неща станаха чрез лайма. Ще попитате: "Майко, как така, що за нещо
е лаймът?" За големите инати е странно да видят, че лаймът се използва за вибрации. Всъщност той е ултрамодерно
нещо, ултрамодерно. Говоря не за нещо модерно, а за ултрамодерния лайм. Той е ултрамодерен, защото вибрирате
ултрамодерния лайм чрез вашите вибрации и го поставяте под възлавницата. Специалитетът на този лайм е - това
беше открито от много хора много отдавна - та специалитетът му е да изсмуква вибрациите и да ги задържа; не само
електромагнитните, но доста различни вибрации, понеже е живо нещо и има коефициент. Той има определен
коефициент, чрез който всмуква тези вибрации в себе си и ги препредава, изхвърля вибрациите, когато е нужно. Това
не го прави лаймът, а вибрациите, които се съдържат в него - те го правят.

Ще ви кажа какви са тези неща. Можете да си представите батерия, която правите. Създавате батерия. Сама
батерията не може да направи нищо, но ако я приближите до определени точки, тогава проработва, защото вътре в
себе си има нужното. По същия начин ние го превръщаме в батерия. Когато този лайм е близо до главата на човека, не
прави нищо; но вибрациите излизат и изработват всичко. Това е съвършено поле. Вибрациите го правят, те знаят,
съвършени са. Вие не трябва да им казвате нищо. Те разбират повече от вас, те са контролирани много по-добре и
знаят как да намерят начините да извлекат негативността. Това звучи много странно на другите хора, разберете. Ето
защо го казвам само на Сахаджа йогите - не издавайте всичките тайни веднага. Нека хората бавно се спрат тук,
оставете ги да се установят. Нека получат вибрации и после ще им говорим. Защото съм виждала няколко пъти, че не
само им приказвате, а когато им покажете и лимоните, някои хора бягат, мислейки си, че това е някаква
фантасмагория. Вижте, те не искат да чуят за това. Наистина, факт е, защото хората вярват в някакви странни неща.

Да предположим, че направя един голям кръг за всички онези неща, които другите правят. Не зная какво вършат
всички те, но за някакво странно нещо. Вижте, на тях им харесва. Например ако ви накарам всички да скачате на
главите си и да крещите високо и да вършите нещо нередно с това, хиляди ще дойдат в тази група. Мога да ви уверя в
това. Но ако вие наистина знаете за реалността и ако боравите с тези вибрации, то тогава вие няма да дойдете там и
ето защо хората ходят по такива неща. Защо? Поради същото - усложненията, усложненията все още работят. За да се
достави удоволствие на хората, трябва да се използват техните усложнения. И всички онези, които не искат хората да
познават реалността или които - бих казала - не познават реалността, тези хора просто искат да използват всичко
това, да използват тези усложнения. Така че те се пробват върху човешките същества и ето как хващат в капан
учениците си, и ето как успяват хиляди хора да им носят пари и да им отдават почести и всякакви такива неща, които
са безполезни за човек, който е познал реалността. За него парите са без значение. Искам да кажа, че той разбира
смешното в парите и разбира смешното във всичко останало, но онези, които имат пари, искат да използват това
усложнение.

Така че този възел е описан и ще използвам името, което е използвано от Шанкарачарйа. вижте, понеже не всеки е
реализирана душа и е голям авторитет, а ние трябва да имаме хора като авторитет. така че Шанкарачарйа го нарича
"Брахмагрантхи", казва му Брахмагрантхи. "Брахмагрантхи" защото Брахма е вибриращата сила, Брахма АУМ е



вибриращата сила, понеже това са вибрациите на Брахмагрантхи, както ги наричат.

А вторият възел е този, чрез който мислим, че можем да направим нещо.

А първият грантхи, възел, за който ви казах, е този на суперегото, създава суперегото. Как се получава възел? Ще ви
дам пример с балон. Да речем, имате балон - балонът има много въздух в себе си, но въздухът щеше да излезе ако
нямаше възел. Но ако има възел, който може да задържи балона... Добре, такъв балон имаме в главата и в него се
намира суперегото, което можем да видим ясно. Ще покажеш ли на схемата? Черният балон, знаете, е е този на
суперегото, чрез който бивате обсебени или съвсем полудявате и вършите всякакви неща. Този възел е
Брахмагрантхи и той започва, виждате ли, първо започва от Муладхара. Заточва от там. От там започва, можете ли да
си представите? Започва от там! Защото е направен от Притхви татва (Приципът на земята - б. пр.), направен е от
елемента Земята, така че от самото си начало възелът започва от елемента Земя. Но понеже има възел, разберете,
когато правите възел, има усукване, винаги. Ако се движите по стълба, винаги можете да слезете надолу. Има ли
стълба, по която не можете да слизате надолу, а да вървите само нагоре? По същия начин, ако направите възел тук,
трябва да има начин да се измъкнете от възела, разберете. Така че измъкването от възела се изработва чрез Сахаджа
Йога, то също се прави чрез вибрации.

Това е първият и този възел трябва да бъде освободен. След като този възел е отпуснат, само тогава Кундалини се
издига. Този първи възел е много по-важен. Та първият възел е много здрав (стегнат - б. пр.) при индийците и не
толкова здрав при вас. Въпреки че, до известна степен, вие не сте му навредили много, но той не е толкова здрав поне
при онези, които са търсачи. Вие не сте такива материалисти, в смисъл поне във вашата рационалност, мисля. И бих
казала, че вие не се притеснявате толкова много за храната си и за подобни неща, както правят индийците. Искам да
кажа, че те не могат да престанат да го правят - трябва да се притесняват за храна и за подобни неща. Разбира се, вие
не се тревожите за тези неща, но има също друг проблем, който се появява заедно с цялото богатство - по един много
фин начин, много фино вие сте материалисти.

Защото, вижте, ако има едно голямо зърно, цялата купчина може да се срине. Ето какво се случва в Индия. Дори ако
се появят три големи зърна, никой няма да се притесни, защото знаят, че ще се появи друго, тъй като са силно
привикнали към някакви бедствия, които непрекъснато ги връхлитат. Добре, ако не можете да го понесете, ще
направим нещо друго. Хубаво, те не се притесняват като вас. Вие ставате прекалено чувствителни даже към вашия
материализъм, много сте чувствителни, и вашият материализъм става толкова смешен, че граничи със суетня. Това е
придирчив, дребнав материализъм, който е такова главоболие, казвам ви. Имам предвид, че даже е в това как се
обличат хората и какви дрехи носят.

Да речем, че носите костюми. Тогава хората ще кажат, че сте костюмар и ако не носите костюм, то значи сте облечени
много небрежно. И така всичко получава име - нещо подобно - и на всяко нещо може да се гледа като на плакат.
Искам да кажа, кой има време да се замисля кой какво носи, кой е костюмар и кой е "чизмар". Но тези неща ви правят
"маркови" - той има еди-каква си къща, значи трябва да е еди-какъв си. Но не е така.

Вижте, тук възелът е толкова фин, в смисъл че рационалността ви дава чувството, че съдейки по нея, вие съдите за
някого, съдите за личността по външния й вид. Да предположим, че Аз съм била в определена форма и съм се опитала
да правя някакви номера, някакви фокуси. Показала съм ви пари, изваждайки ги от нещо като пръстен или нещо
подобно. Това наистина ви кара да усещате, наистина, че трябва да има нещо в това. Или даже нещо повече от това -
например ако кажа, че да - че можете да имате каквито си искате сексуални навици, че можете да има десет жени
край себе си и това е без значение, и че ако видите някой такъв човек, можете да го наречете садху (аскет - б. пр.).
Това е такъв голям мит, такъв фалш, това е едно абсолютно нищо - бих казала - пълен мрак, това е. Хората ще го
приемат, защото ще им звучи фантастично, защото ще подкрепи този материализъм. Вижте, ако подобни хора в Индия
кажат на някой светец, че чрез секс ще стигнат до Бог, хората незабавно ще скочат подир това, защото ще си кажат:
"О, ние сме толкова надарени със сексуална енергия". Всички тези неща се случват в общество, от което се очаква да е
абсолютно нематериалистично. Така че този материализъм действа и този грантхи, който наричам Брахмагрантхи, е



забъркването или, може да кажете, фалшът, лъжата в материята. Лъжливостта на материята работи чрез този възел и
човек продължава да вярва ли вярва в нея.

Така че второто нещо (вторият възел - б. пр.) започва с това, че хората си казват "Нека се откажем от този фалш" и
започват всякакви други видове изкуствени методи. В крайна сметка материализмът ви дава изкуственост, в смисъл
че когато вниманието ви е забъркано в неща, които не са реални, които не са действителност - естественият интерес
към изкуственото - всичко става изкуствено. А когато изкуствеността стане прекалено много, тогава онова, което се
случва, е че изкуствено вие се опитвате да се откажете - това е втората страна. Втората страна е, че изкуствено си
мислите, че трябва да се откажете. Например, "Днес ще се облека като аскет". Имахме някои хора, които казваха: "Не
можем да се откажем от тези дрехи на примитивни хора. - попихат защо - Защото искаме да станем премитивни." Сега
вие не можете да станете примитивни. Това е факт, трябва да го приемете. Да, хубаво, обличайте се както си искате, не
е нещо важно. Обличайте се като някой, но не си мислете, че обличайки нещо, ще станете това нещо. Няма! това
изобщо не е важно. каквото и да облечете, в каквото и да сте облечени, каквото и да правите, то няма връзка с вашата
вътрешна йога.

Вътрешната йога действа от само себе си, тя работи чрез чакрите, влиза вътре, тя е фино нещо, което е необвързано
към това как се обличате, как вървите, как говорите. Не в това е въпросът - тази Йога действа и тогава, разбира се,
нещата се променят външно. Тъй като лицата ви сияят, ставате магнетични, говорите по авторитетен начин, започвате
да лекувате хората, започвате да правите много неща, което показва, че сте различни личности. Всичко това заедно е
много различно нещо.

Но обикновено правейки я външно, изкуствено правейки нещо, това е друг вид грантхи или възел, разберете. И този
възел започва с това да идентифицирате себе си, мислейки си, че ако правите нещо, ще постигнете желаното чрез
определени действия или чрез даден вид усилия, или чрез някакъв вид покаяние, или като стоите на главите си или
чрез т.нар. хатха йога. Вие вършите всички тези неща, които хората вършат, също в името на Бог. Всички тези неща, за
които си мислите, че ще ви отведат там, не друг фалш, защото с този фалш този възел става още по-здрав и по-здрав.
Правейки нещо подобно е Раджогуна, това е действие на Дясната страна. Лявата страна ви я описах и тя започва от
Муладхара. А действието на Дясната страна е Раджогуна, която е вътре във вас, чрез която вътрешна активност вие
вършите нещо, искате да направите нещо и то е направено чрез Ахамкара, чрез вашето его, което е налице и цялата
тази лъжа не ви води до никъде. защото каквото и да правите, ие не вършите никаква жива работа, вършите само
мъртви неща. Да речем сте направили този стол. Какво сте направили? Просто сте изменили дървото в мъртва вещ и
сте направили стола; това е всичко. Едно мъртво в друго мъртво; не сте създали нищо живо, а само мъртво. Всички
човешки същества не са създали нищо живо.

А ако еволюцията е жив процес, вие продължавате да живеете и трябва да направите нещо живо. Напротив, ако
вършите нещо мъртво и вярвате, че вършите нещо живо, тогава е налице още по-голям фалш. Но ако осъзнаете, че не
правите нищо, това е живо. Но за това трябва да се случи нещо с вас, така че да сте надарени с тази сила, чрез която
вършите живи неща. Ако тя бъде приета, тогава нещата се получават, иначе - не. Ако хората си казват "Не, аз съм
премиер. Аз съм цар. Аз съм еди-кой си.", може да са нещо застинало или да са мъртви. Това няма никакво значение.
Може и да сте инженери - добре, такива сте - поправяте машини, хубаво. Например поправяте една машина или нещо
проработва - пак се отива към мъртвото и се връща мъртвото. Даже и да сте отишли на Луната, какво сте постигнали?
Взелите сте някакви камъни и сте стъпили там. Какво живо нещо сте направили от това? Просто си помислете. Какви
усилия, какъв ум!?

Ангажираните с религията се държат по същия начин, тоест някои хора вярват, че ако ходят на църква например...
Някои от вас са достатъчно разумни да разберат, че ходейки на църква или слушайки проповедника, няма да
постигнат нищо смислено, по този начин. Ходейки по храмове, няма да го постигнете. Ходейки на някакви лекции,
няма да го постигнете. Слушането само на думи и приказки е нещо мъртво, което умира във вашия ум - нищо друго
освен обусловености. Четейки книги, също няма да го постигнете. Книгите са мъртви. Четейки книги, вие натрупвате
още мъртви неща в Лявата си страна. Чрез Дясната страна правите неща, натрупвайки ги в Лявата. Но също



използвате Лявата си страна за Дясната, понеже - да речем - четейки някаква книги, си казвате: "Да, да, Матаджи не е
човекът, защото тук е написано така, а ето как го обяснява Матаджи". През цялото време си играете с тези два възела
между Раджогуна и Тамогуна. Тези два възела са вътре във вас и ето защо вниманието ви не е върху Духа.

Третият е Сатвагуна, можем да кажем, чрез който се опитвате да познаете Бог, чрез който се опитвате да видите какво
не е наред и си казвате: "Трябва да се откажем от това, да се откажем от онова и да се придържаме към Раджогуна".
Вие трябва да се откажете от Раджогуна и да се захванете с по-финото. То е централната пътека, където си казвате, че
трябва да видите Бог. Но какво можете да направите, за да стигнете до Бог? Вие, хора, си мислите, че ще стане чрез
медитация. Вижте, някои хора са Ми казвали: "О, медитирах, Майко, през последните двадесет и пет години." Питам ги
какво са медитирали? Имам предвид, че познавам хора, които са медитирили. Но къде, и как? Странно е, знаете ли,
как хората могат да го правят.

Имахме едни съседи и някой им беше дал мантра, а съседът беше много голям човек, бих казала - беше управител на
Банк ъф Индия. Съседите имаха някаква снимка и в шест сутринта медитираха и казваха някаква мантра, като
абсолютно се тресяха, и го правеха ли правеха близо двадесет години. И абсолютно се разпаднаха - ръцете им станаха
такива, краката - такива, телата им се подуха - и после умряха. Придължаваха с това, та чак до края си и даже когато
вече бяха на легло, не можеха да гледат и една минута - направо бяха станали мъртъвци. Няма да повярвате в какво
се бяха превърнали. Ще ми се да ви бях показала тяхна снимка. Напълно залежали се, а телата им се бяха подули и не
можеха да си помръднат дори крака, та някой трябваше да ги храни и да прави всичко. Имам предвид, че не можеха
да движат нито една част на тялото си. Бяха направо безжизнени и довършени, а продължаваха да казват мантрите.
питах ги накъде отиват с тези мантри. А те отговориха, че тяхната "майка" - имаха някаква "майка" - им обещала нещо
като умрат. Умряха и нищо не се случи, телата им бяха толкова тежки и това стана голям проблем. Така че през цялото
време губеха жизнеността си, умъртвяваха се, вместо да вървят към живота, сами се лишаваха от живот. Вижте, не
можех да им кажа нищо, защото не бяха добре - нямаше да Ме послушат. Толкова се бяха пристрастили към навика да
казват мантри, че даже докторът не можеше да направи нищо. Никой не можеше да направи нищо - не си вземаха
лекарствата, само повтаряха мантри, на устата им само беше мантрата, а телата им бяха се вдървили направо. А
хората говореха какви велики хора били умрели и как трябвало да вземат благословия от тях. Да ги гледа човек и да
се чуди защо. Идваха хора и казваха, че тези велики хора са умрели с Божието име на уста. А после обвинявате Бог?!
Защо повтаряха името на Бог и защо умряха? Имам предвид, че трябва да видите къде си удряте главите. Да
предположим, че това е вратата и непрекъснато си удряте главите в нея, а после казвате: "Майко, двайсет години си
удряме главите, защо не ни казахте как?" Не това е начинът, начинът е друг. А те - "Не, по този начин трябва да го
направим". Ако това е начинът, защо се удряте в нея?

То е заради проблема с Раджогуна, проблемите с Раджогуна, за които можете да направите нещо. Хората просто не
могат да повярват, че вие просто не можете да направите нищо за това, защото г-н Е-Г-О присъства по един много фин
начин. Каквото и да им кажете, веднага то ще се изскочи като змия - виждала съм го - "О, Матаджи каза "не"; не мога
да понеса това. Защо го каза Тя?" Защо го казах ли? Защото Аз виждам неща, ето защо казвам. Вие също ще дойдете
от тази страна някой ден и ще започнете да виждате каквото трябва. И ще видите дали каквото казвам е абсолютна
истина или не; можете да го проверите. Най-главното е защо го казвам. Аз не искам да ви притеснявам. Аз ви доведох,
извиках ви тук, за да ви дам нещо специално. Хубаво, щом е така, нека да имаме комапктно... нещо като твърда сделка
за това, че Аз ви давам нещо, а после вие го получавате и че компактно цялото нещо би трябвало да работи във вас, а
после вие ще решите по въпроса. Ако вместо това някой веднага каже нещо, появява се грешката "О, Тя ни каза това;
това е грешка." Аз какво да кажа - че сте наред ли? Вие може и да не виждате, че сте съвършени. Това ли е начинът да
глезя егото ви? Не, не бива да е така. Нито пък осъждам хората. Аз не казвам: "Понеже сте еди-какви си, вие сте
осъдени." - не, но вие трябва да видите реалността, че все още не сте там; реалността не е стигнала до вас - реалността
като цяло.

Например, Аз съм ваша Майка, а вие си удряте главите. Ако ви кажа "Деца, за бога, не си удряйте главите - ще си ги
счупите. Отидете там, там е вратата", а вие Ми отговорите "Ние сме си господари. Коя си ти, че да ни казваш?" - това е
прекалено Майка да го понесе. Тя пак ще каже: "Вижте, моля, това е вратата. Излезте през нея". Ето защо имате нужда



от Майка. Вие нямате нужда от никой друг, защото всеки друг ще каже: "Добре, вървете и си счупете главите и край с
това. Прав ви път, боклуци". Но Майка не е такава. Тя си мисли: "О, Моите деца са там, те търсят; те са търсачи. Трябва
да продължа да им го казвам." Да им казвам поне това, но те продължават да си удрят главите, каквото и да говорите.
Вижте, докато тази мъдрост не влезе в главите ви, си е омагьосан кръг, казвам ви.

А тази мъдрост не може да дойде, докато този най-долен грантхи, най-долният възел не се разкъса; където човек
започва да разбира едно просто нещо - че човешките същества не могат да го направят. Бог трябва да го направи.
Така че започва разбирането - "Бог трябва да го направи, ние не можем да го направим." Единственото нещо, което
трябва да кажете е молитвата "Отче наш" - това е всичко. Само трябва да почукате на вратата. Не трябва да спорите
дали Христос е бил прав или не, дали Буда е бил прав или не. Не обсъждайте никакви догми. Всички онези хора, от
които се очаква да отговарят за религиите, не са създали нищо друго освен безполезни догми за каране и биене.
Удивена съм да видя тези хора когато имат събирания и трябва да обсъждат кой за какво ще бъде избран, какъв ще е
дневният ред, какъв ще е бюджетът и накрая какво ще е менюто за следващата година. Това е всичко, което правят.
Имам предвид, че ако това са Божии дела, Аз съм доста изненадана, а и вие би трябвало да сте. Тоест, това ли е
начинът тези хора да внесат реалността във вас, носейки ви всякакви нереални и безполезни неща? И те го правят, а
вие сте в тях през цялото време, вие сте там, идентифицирате се с тях, защото - разберете - вие мислите.

[не се чува] ... това жълто нещо е абсолютно... То ви дава, а и на Мен също, усещането за погнуса от... Повечето от тези
хора, егоистите, имат лош черен дроб и също получават мигрена, а също имат всякакви проблеми с черния дроб и този
жълт цвят специално изразява черния им дроб. А на всичкото отгоре си мислят: "Какво лошо има, че го правим? Вече
сме от едната страна и какво лошо има в това?" После, започвате да мислите. Понеже уж трябва да отречете всичко,
което е добро. Нека да ви кажа едно нещо: каквото и да правят егоистичните хора, вие си мислите, че те правят нещо,
което ги разрушава. Вижте, не че те искат да разрушат себе си - може би по един фин начин егото иска да се разруши.
По-скоро те правят нещата под човешкото равнище. Например, личност като Мен не може да разбере човек, който
отива в кръчмата и вижда друг да излиза от там, като се пада и се въргаля. Вижте, излиза такъв човек и как тогава
това ви забавлява? Това е като лудница. Имам предвид, че ако отидете до лудницата и видите един луд да излиза от
нея, не бихте искали да влезете в нея. Но това не мога да разбера - как хората могат да си представят подобно нещо.

Знаете много добре, че до момента никой не е бил даже почитан затова, че е пияница. Имало ли е поне един такъв в
целия свят? Целият свят може и да си приказва, но някой почитан ли е за това? Бих попитала, има ли някой в
историята да е уважаван? А някой, който е мамил съпругата си и се е женил за десет жени, бил ли е уважаван за това?
Някой почитан ли е за това? Имам предвид, че хората ги наричат много гениални, Аз им казвам "генахални" - може би
са нещо такова. Те са като радиограми - от тях идва някаква музика, но вътре в тях не се случва нищо. И ако те станат
ваши примери, вие можете да се превърнете в "генахални", даже без никакъв гений във вас. Създавате си всякакви
прекрасни образци, но издигате ли им статуи? Обкичвате ли ги с гирлянди? Боготворите ли ги? Защо? Каквото и да
кажете срещу Христос, Аз не казвам същото за вас. Всеки може да ви спре, защото вие сте си господари. Вижте,
самотното пътуване е най-лошото нещо, за което бих могла да си помисля. Какво сте открили досега, че да сте си сами
господари? Нищо. Не сте открили приоритетите си, не сте открили собствената си направа, не сте открили красотата,
която представлявате. Какво сте вие? Ще излезете ли някъде, без да вземете пари със себе си? Дори си нямате билет.
Така че е просто смешно, че сами сте си господари; не сте! Не сте, защото вашата същност липсва, няма я. Не е тук.
Вие трябва да откриете тази същност. Вниманието ви трябва да е върху нея. И защо? Защо непрекъснато се ровите в
тези три усложнения, даже и да сте в централното? Не сте ли толкова фини? Понеже усещате и хората го правят - това
също е много модерна, съвременна благословия, би казала - всеки усещата нуждата да търси.

Но когато видите как беше наказана Жана д`Арк и какво се случваше с царете в миналото, как хората бяха луди,
догматични и егоистични в името на религията, не знаете какво да правите. Виждате странните хора, после се хващате
с всички онези ужасни гурута, които се появяват и вземат пари от вас, и правят какво ли не, и се питате какво става.
После виждате онези, които изнасят проповеди и лекции, и какъв е личният им живот - нищо не вълнува в тях, нищо
толкова особено, нищо мило в тях - и тогава се чудите какво става. А това е централната пътека, където вие наистина
търсите, и тогава си казвате: "Я да си се оправям сам". Уверявам ви - не можете, нещата не са създадени така. Защо



ли? Да речем някой каже: "Добре, елате в къщата ми. Просто елате и ще го получите". Защо тогава искате все пак вие
да го направите? Каква е причината?
Има много хора, които са идвали тук и на които не им харесва, когато им казвам да се откажат от някаква мантра. Тя
няма да ви стори никакво добро. А те отвръщат: "Защо, Матаджи?". Те се превръщат в мантрата, а самата мантра е
някакво тръскане, разбирате ли. Никой не знае и дума на санскрит, никой не знае кое какво означава, коя мантра къде
да се казва; зад това не стои жив процес, нищо. Понякога съм шокирана. Понякога се чудя какво поемам върху себе
си. Но когато им разкажете за реалността и им кажете как става всичко и как то работи във вас, това е вътрешна
работа, това е вътрешна Йога, която трябва да проработи, която сами трябва да почувствате. Вие сами трябва да
видите и да го видите в другите, и трябва да го изработите. Това също е заради третото (усложение, възел - б. пр.) -
освен интеграция, вие имате собствена сатва.

Тъй като изкуствеността започва от самото начало, тя продължава дори когато стигнете до Сатвагуна, което е
търсенето. В търсачеството също има изкуственост. Може и да ви кажа, че Аз мога да виждам през вас, мога и това е
факт. Мога. Каквото и представление да искате да играете пред Мен, Аз мога да го видя. Но не го показвам, не искам
да се издавам. Да, понякога съм много нещастна, когато виждам някои хора и зная, че с тях има голям проблем.
Понеже вие не сте имали това преживяване. Но, да речем, когато станете Сахаджа йоги, вие го преживявате. Онези,
които са го преживели, могат да го почувстват. Чувствате се толкова загрижени за някои неща, а друг път сте много
въодушевени да видите някого в много добра форма, а други са много възторжени. Аз мога да видя през вас, мога да
видя всичко, но все пак Моята любов е така фина, че не Ми позволява да видя онези неща, които ще оттеглят
вниманието Ми. Мога да видя Моята любов - тя се опитва да изгради... (не се чува).

После, Моето внимание е нещо много специално, разберете, което е всеобхватно. Вижте любовта и вниманието. В Моя
случай любовта Ми е в сърцето Ми. Ето я Моята Лява страна, ето я и Дясната. Любовта върви ръка за ръка с
вниманието. Вниманието е в центъра и Моята Сахаджа Йога е в Дясната страна. Така че вниманието също е много
упорито. То играе до определен момент, стига до определна точка, но после се отдръпва, пак, тръгва надолу. Хубаво,
забравете го. Просто не можете да го направите. Тъй като, вижте, любовта също може да разваля, така че двете
балансират, като ролите при шофирането - Аз съм педалът на газта и спирачката; вие можете да го настъпвате до
определена степен, но отвъд нея може да се развали цялата радост... Трябва да поддържа връзката с цялата
програма, с всички хора наоколо.

Да речем някой човек идва тук - той сазъдава много проблеми, има много лоши вибрации. Пие и създава проблеми, а
идва само за да пречи; спори. Един ден го търпя. Втори път изтърпявам, но той не се появява трети път, просто не се
появява. Хората не знаят как така не идва - о, той беше "преместен". Не го правя Аз, а се случва. Вниманието просто се
отдръпва. Никой не знае какво се случва на този човек - така е просто заради Творението. Хиляди и милиони могат да
бъдат излекувани така. Защо Бог да се тревожи за хора, които не се интересуват от собственото си добро? Той няма да
падне в нозете им. Той може да създаде цялата вселена - имам предвид, че може да създаде всякакви други видове
човешки същества. Така че това е също за вниманието.

Вижте, тези неща си имат своята гордост. Имат свой собствен протокол и тези протоколи са разделени на тези седем
центъра. И всяко едно от тези божества, особено Христос - "Господ", както Го наричате - Той наистина е Господарят...
Ако Той се ядоса, става невъзможно. Той ви обича, без съмнение, но до определена степен. Ако открие, че има
проблем за Мен, няма да има нищо общо с вас - поне докато я получавате и се държите добре. Същото е и с Махавира,
същото е и с Буда. Ние сме на една страна, така че всички те поддържат и помагат, и всички са в абсолютен унисон и
имат пълното разбиране. Никой не се кара с никого, има пълно единение. Само Аз стоя между вас и тях и се опитвам
да кажа да опитаме по един или друг начин. Нещо като председател, който седи и повтаря: "Добре, това е добре. Нека
простим! Моля, нека им простим." И някак си после се получава за Сахаджа йогите.

Съществено е да се знае, че има определени правила и предписания на Сахаджа Йога. Иначе веднага вибрациите ви
са по-малко. Аз не правя нищо. Хората казват: "Майко, отнехте ми вибрациите." Питам ги защо да го правя, защо.
Омръзнаха ми тези неща. С удоволствие бих дала ви всичко това, но има нещо ненаред с вас. Какво да правя? Да



речем, слагате похлупак на една стомна и я потопявате в Ганг, а после казвате, че Ганг не тече и питате какво да
правите. Вдигнете похлупака! И това са много фини неща, много фини. Не осъзнавате колко са фини. Това са само
вибрации. Казвате: "О, боже, изгубих си вибрациите!". Това е всичко.

Така че вибрациите са най-важното нещо за Сахаджа йогите. Най-важното нещо е да постигнете завършено състояние
на вибрациите, когато вашата Реализация е напълно интегрирана, вашето физическо, емоционално, духовно същество
е в пълен унисон. Тоест пълното равновесие вътре във вас. Само тогава вибрациите текат и ето защо Антарйога е
важна. Не само лекциите ще ви помогнат - разбира се, те са вибрации, те работят - но Аз се опитвам чрез Моите
вибрации в Моите думи да разплета това кълбо. Но това е само до определена точка. Вие сами трябва да го поемете и
да изработите Антарйога, вътрешната Йога. Да я постигнете, като седнете да медитирате и да правите някои неща,
които Сахаджа Йога препоръчва.

Знаете, че Моите внуци са реализирани души и че са реализирани души от високо качество, и че разбират много от
Кундалини още от ранно детство. Вчера едно от момичетата усещаше силно лява Набхи, навсякъде. Каза, че ще
разбере как да се справи. И донесе парчета хартия и ги уви около врата си. После провери вибрациите и каза, че те
преминават в хартията. Всъщност, докато ги увиваше, правеше бандан на врата си, движеше вибрациите си около него
и намотаваше хартията. А после каза "Хубаво, сега ще я изгоря в огъня." и изгори хартията. И тогава вниманието й се
успокои, и всички се почувстваха по-добре. Това показва дълбочината на това момиче, което е на седем. Но Аз имам
още дна внучка, която също я има - тя просто стига до същността. В това е въпросът. Имам и внук, който просто се
покатерва връху някого и го изчиства. Вибрациите му са ясни, хората са го виждали. Има и много такива деца, които
са родени в тази страна. как ще разберете това? Присъствайки на някакви курсове по медитаци ли или плащайки за
това? Не, вие трябва да бъдете... (не се чува ясно).

Сахаджа йогите трябва да осъзнаят едно нещо - те са основите на новата епоха. Това е много голяма отговорност и
основите трябва да бъдат солидни. Те са направени от камъни, несъмнено, но трябва да бъдат наистина здрави -
абсолютно здрави, защото са в основите. Те биват дялани много повече, трябва да бъдат изчистени много повече. Но
ако основата не е добра, не можем да го направим - цялото здание не може да се получи. Първо, остновата е много
важна и ето защо е хубаво, че имаме малко хора; но това отнема твърде много време, мисля, самата основа. Всеки
камък трябва да се грижи за себе си и да изработи нещата по един много по-дълбок начин, и да работи с вибрациите и
да напредва с методи - с всички методи, чрез които постигате вашата дълбочина. Нищо не е толкова важно колкото
това всеки един от вас да бъде от истинско качество. И накрая, просто ще ви кажа, че фината част на тези чакри и как
да го разберете.

Първата страна, първото заплитане в Джада-пракрути - както наричате материята - е чрез благоприятността.
Благоприятност - кое е благоприятно и кое не е благоприятно. Ако разберете благоприятността, то ще разберете, че
можете да преодолеете обвързването чрез материята. Но даже благоприятността може доста да подлуди хората,
виждала съм го. Виждала съм хора да си мият ръцете по 65 пъти, да си дърпат косата по сто пъти. Това не е начинът,
по който трябва да разбирате благоприятността. Например, можем да кажем, че начинът, по който седим на програма,
не е толкова важен - може да сте се облегнали леко назад, може да сте малко приведени напред; може да седите
всякак, не е важно. Но благоприятността в седенето е да имате почитание в ума си; да имате уважение в себе си,
докато седите.

Когато седнете да медитирате, състезавате ли се със себе си - "О, днес ще го постигна" - или поради уважение сядате с
нагласа да се отдадете, в положение да се отдадете? Това почитание е много важно, щом започнете да го разбирате.
Виждала съм хора да опъват краката си към някого, виждала съм хора да седят по много арогантен начин. Например,
да се седи с опънати крака пред някой, който трябва да бъде почитан... Не бива да се седи така. Ако седите така,
тогава липсва почитанието. Когато имате власт над себе си, седите спокойно и с уважение. позата не е важна. Може
абсолютно да горите отвътре, а да можете да седите в лотос. Та ви казвам, че благоприятността е това, което е вътре
във вас - какво мислите, какво се случва с вас. Чувствате ли се уважавани, усещате ли почитанието във вас? Усещате
ли благоговението по себе си? Това е ваша собствена преценка, ваше решение. То няма нищо общо с това как седите,



дали стоите на един или на два крака. Това не е най-важното нещо, а дали чувствате, че чрез това сте релаксирани и
сте в уважителна поза. В това е въпросът. Ако усещате, че сте в положение да почитате, това е всичко. Ето какво
трябва да направите - да разберете благоприятността.

Един пример за благоприятност. Да речем, че сте съпруг и съпруга в едно семейство. Как се отнасяте към вашата
съпруга? Отнасяте ли се към нея като богиня на семейството, правите ли го? Отнасяте ли се към съпруга си, като към
мъж, който води Бог във вашето семейство?

Разберете, благоприятността е начинът, по който усещате нещата - това е благоприятност. Как усещате един стол?
Например седите на скъп стол - какво усещате за този стол? Усещането ви за него като за скъпа вещ ли е, понеже е
ваш собствен или понеже някой ви го е дал? Или на почитание към този стол, защото на него е седяла вашата майка,
или вашият баща, и заради това трябва да се отнасяте с уважение? Или той е просто някаква полезна вещ, или просто
сте го взели като част от нещо? Където и да седнете за медитация, да кажем, вие сядате на нещо. Виждала съм хората
да сядат по какви ли не странни начини в името на медитацията. Например, първо ще пушат и заради това пушене ще
си сложат пепелник до тях, после ще сложат крак връз крак и - "Хайде сега да медитираме".

Този аспект (благоприятността - б. пр.) много липсва тук, защото хората изцяло са го изгубили. Мисля, че са го имали,
но е изгубен, а благоприятността е нещо много фино, което постепенно ще разберете, когато се тренирате. А чрез
благоприятността ще разберете стойността на материята. Ще цените не материята, а благоприятността. За вас нещо
важно ще бъде, да речем, един косъм от главата на пророка Мохамед. Той е много по-благоприятен от всичко
останало на света. Вижте, както ви казах, ходих в Кашмир и точно когато пресякохме границата, попитах шофьора кое
е това място. А той попита защо. Отвърнах му: "Кое е това място? Толкова е красиво?" А съпругът Ми се огледа -
"Какво му е хубавото? Не мога да разбера, тук наоколо няма нищо." Отговорих: "Не, точно тук няма нищо, но наблизо
има място, където може да се види косъм от главата на пророка Мохамед". Това е то. Не радост или красота - Аз мога
да ги усетя навсякъде, от всяко едно място. То може да е много красиво, вие може и да го усещате като рая, но за Мен
може и да е такова. Но наистина мястото, където се намира един косъм на пророка Мохамед, е благоприятно.

За благоприятността се съди по вибрациите. Така че можете да попитате как се съди за благоприятността. Можете
чрез вашите вибрации, така че използвайте вибрационното си съзнание за благоприятността. Ето как можете да се
грижите за вашата Лява страна, за която ви разказах накратко. За целта не трябва да четете книги и не трябва да
питате: "Майко, колко пъти да си измия ръцете? Колко пъти да направя бандан?" Само когато получите (хладни - б. пр.)
вибрации, това е най-благоприятното време. Придържайте се към това. Защото ще тръгнете отново и през ритуалите -
"Дръж това с тази ръка; дръж онова с дясната ръка..." - и всичко ще тръгне погрешно, а после някой ще каже: "О,
Майко, направих го погрешно. Как така?". Това е всичко - това нещо (хладните вибрации - б. пр.) е същността й. Ако
оправите вибрациите си, ето това е благоприятността. Може и когато седите тук долу да не получавате вибрации - за
мислете се, че може би нещо не е наред с вас. Да не е, че не Ме почитате по подходящия начин? Помолете се да
получите вибрации. Запитайте се: "Защо? Какво става? Защо не усещам вибрациите?" Да, ето как би трябвало да е. Вие
можете да отсъдите чрез вибрациите.

Благоприятността е много важна за Сахаджа йогите, защото всичко, което правят, би трябвало да е благоприятно.
Онова, което е неблагоприятно, не бива да го правите. Ще се изненадате понякога, че си мислите да отидете - да речем
- на определено място - а откривате, че сте си изгубили портмонето или че не можете да стигнете до там, или че по
един или друг начин пътят до там е блокиран и ще се наложи да се върнете обратно. Приемете го. Може и това да е
благоприятно - може би трябва да минете по друг път, може и там някой да ви чака, да трябва да дадете вибрации на
другото място. Има някаква нужда, защото сте инструменти на благоприятността. Вие трябва да разпространявате
благоприятността.

А какво е благоприятност? Тя не е нищо друго освен благословиите на Бог. Вие усещате Божиите благословии. Той ви
благославя през цялото време. Неговата ръка през цялото време е над вас. Той се грижи за вас. Когато търсите
благоприятност, вие търсите Неговата ръка. Вие сте винаги под Неговата ръка. Той е вашият пастир. През цялото



време сте под Негово ръководство. Ето това е благоприятността в истинския смисъл на думата. За да я усетите,
всички ангели са около вас. Всички те се опитват да ви доведат в реалността - ето това е благоприятността. Щом
започнете да го правите, постепенно ще се стремите към радостта да давате, радостта на Божиите благословии към
вас. Когато ще усетите Неговите ръце. Не е важно да станете много успели хора. Виждала съм подобни успешни хора в
живота - така наречените "успешни" - толкова нещастни, толкова отчаяни, толкова ужасни, толкова досадни и толкова
проблемни. Те не стават за нищо. Хората чак казват: "О, той е умрял. Това е добре". Към никого не са били добри, никой
не се безпокои за тях. Когато заемат някакво положение, хората се грижат за тях; но когато си отидат, никой не се
безпокои.

Благоприятността ви дава правилната представа за божествено значение - тоест, как Божественото тече зад вас,
движи се около вас и ви отвежда навсякъде, и ви дава пълната радост, като движението на вълната. Прекрасно е да
бъдете благоприятни. Когато се молите за благоприятност, това ви отдалечава от неблагоприятното. Но не
превръщайте това в ритуал. Искам да ви го повторя за сто и първи път - не превръщайте в ритуал нищо, защото по
този начин го умъртвявате, както са правили другите хора. Надявам се, че след Моята смърт няма да го правите,
защото тогава се превръща в суеверие.

Благоприятността никога не бива да се бърка със суеверие. Тъй като хората не бяха толкова будни и така фини, не
можеха да схванат що е грозота, каквато е суеверието, и що е красота, тоест благоприятност. Правеха всякакви
грешки и вършеха всички тези глупости. Но вие, хора, внимавайте, защото сте фини. Не превръщайте това в суеверие,
а в нещо благоприятно. Когато говорите, да е благоприятно.

Виждала съм мнозина, които имат навика да говорят много неблагоприятни неща, особено тези с лява Вишудхи.
Много неблагоприятни. Например, каним някого на вечерно парти, а той казва: "О, видях такава навалица да идва
насам, като че ли има пожар." Що за приказки?! Той се мисли за много умен - само умните можели да кажат нещо
подобно; или ще разкаже много мръсен виц по време на сватба. Такива хора има много. Вижте, неблагоприятността
може да образува подобни сатанински сили; по-голямата част от тантризма е произлязла от неблагоприятността.
Знаете ли, че тантризмът не е нищо друго освен неблагоприятно майсторство? Ако направите нещо крайно
неблагоприятно пред божествата, пред боговете, вие може и да изгубите вниманието на боговете и цялата им закрила
ще си отиде. Тогава ще правите всякакви сатанински неща. Това е основата на всичко субтантрично.

Какво е адът? Нищо освен неблагоприятен начин на живот. Понеже вниманието на Бог не е върху вас, няма ги
благословиите. Тогава ще разберете, че вибрациите ви учат на благоприятност. Помисляте си за някого, а усещате
воня. Казвате си: "О, боже! Що за човек е той?!" Може и да го мислите за много велик, но веднага разбирате, че е
неблагоприятен.

Сахаджа йогите не бива да се стремят към светски успех и земни неща, а към благоприятни, така че да получат
благословиите на Бог. Тъй като онези, които са получили всякакви земни неща, са най-окаяните души, които някога са
живели и са проклети от Майката Земя. На нея й е омръзнало от тях. Те са грешници. Не искам да ви разказвам къде
ще отидете и какво ще се случи с вас ако се държите по този начин, защото за Мен е прекалено да ви го казвам точно
сега. Но бих казала, че вашият велик поет Блейк е говорел за това и го е казал. Той е описал ада. Мнозина са го
описали, не искам да навлизам в подробности.

Другата страна е Дясната. Как да се излезе от втората й страна? Кой е финият въпрос на Дясната страна? Това е
дисциплината. Разберете, първо трябва да се каже, че Англия беше много дисциплинирана страна -
свръх-дисциплинирана, изкуствено дисциплинирана, по военному, униформена. Нямам предвид тази дисциплина,
изобщо. Дисциплината е вътре във вас, тя идва автоматично, не под строй. Отново не бива да има объркване, защото
ще ви го кажа твърде ясно. Много е лесно да се объркват нещата заради тези възли. Така че когато казвам, че трябва
да имате дисциплина, това е вътрешна дисциплина, абсолютно вътрешна. Не трябва да правите нищо за нея. Тъй като
е вградена във вас, вие започвате да й се наслаждавате.



Дисциплина на санскритски език се казва "садачарйа" - всъщност може да се преведе като "добро поведение". Но е
много повече от това; садачарйа е много повече - това е дисциплина. Как ставаме сутрин, как посрещаме утрото?
Слънцето е изгряло. Какво лошо има да се става в 10 сутринта ли? Нищо лошо, но вие пропускате красотата на утрото.
Утрото е времето, когато слънцето идва, когато лъчите се появяват. Това е специално време, когато Слънцето хвърля
истинските си лъчи на божественост.

Всъщност Дясната страна е страната на Слънцето. Тя започва, много силно, с вашето ставане сутрин. Но не в стил
хатха йога, където се превръщате в кльощи и гладувате триста дни, а после триста дни крещите на хората, а след това
триста дни ги проклинате. Нямам предвид това.

Под "дисциплина" имам предвид определено количество себеуважение. Тя е уважение, тъй като има благоприятност.
Това е уважение към собственото ви същество, защото то е его. Колко уважавате егото си? Нека да видя. Да налагате
егото си е различно от това да се уважава егото - вашата ахамбхава, вашето достойнство. Колко бихте уважавали
вашето положение в живота? Продавате ли го за пари? За един стол ли го продавате? Продавате ли го за някакви
постове?

Това е вид вътрешна дисциплина - да не бърборите прекалено много, да не мълчите много. Но това не означава да се
опитвате да я балансирате по някакъв начин. Тя е нещо вродено във вас, което може да работи чрез Сахаджа Йога,
ако отново гледате вибрациите си. Вие трябва да бъдете уважавани. При първото (усложнение на Левия канал - б. пр.)
вие трябва да уважавате, а при второто вие трябва да бъдете уважавани. Уважавайте себе си! Хората си мислят, че
ако не се къпят, или се къпят, в това няма нищо лошо. Да, няма.

Ако няма да уважавате себе си, природата няма да ви уважава. Би трябвало да се уважавате физически, умствено,
емоционално. Да речем, бихте искали да гледате порнографски снимки. Значи нямате уважение към себе си. Ако
искате да ядете тиня, не се уважавате, не мислите много за себе си. Искате да похабите очите си, искате да пилеете
вниманието си. Не бива да харесвате това - абсурдно е, безполезно, лекомислено. Не бива да натоварвате чакрите си с
нещо безсмислено и мръсно. Когато започнете да уважавате себе си, наистина ще знаете как да уважавате другите.
Онези, които не могат да уважават себе си, не могат да уважават другите. И уважавайте доброто в другите. И не се
притеснявайте за техните грешки, а ги уважавайте за доброто в тях, та да имате и вие добро в себе си и да се
уважавате.

Това не е натрапчиво, това уважение никога не е самоизтъкващо се. То е много утешаващо, изключително
успокояващо. Личност, която уважава себе си, е най-приятната за съжителство. Тя нито настъпва прекалено, нито се
отдръпва прекалено. Просто е където трябва. Прави така, че да знаете, че е там. Винаги можете да обожавате подобна
личност. Тя не прави нищо външно, не се опитва да се перчи, не се опитва да създава ореол, не е самохвалко. Лесно
можете да се справите с егото, ако уважавате себе си. Тогава няма да се чувствате наранени. Иначе кой може сам да
обижда себе си? Да предположим, че някакви кучета лаят по слон. Той просто ги подминава. Виждали ли сте слон?
Много е интересен. Той си върви, а като открие лаещи кучета, хубавичко ги отмества. Както едно малко дете... [не се
чува ясно] ...величие. Толкова е голям, че кучетата нямат значение. Той не се притесняват как те се отнасят с него. Те
си лаят, а той си върви. Ето защо се казва, че слонът е животно с голямо достойнство, той върви с достойнство.

Подобен човек не се захваща с евтина мода и евтини неща. Той си има собствено достойнство. Подобен човек не се
интересува от евтина мода или нещо подобно. Има си достойнство. Не се опитва да се нагоди към нормите за нещата,
които другите са създали. Вие не можете да сте играчка в ръцете на тези престорени хора, които казват, че теглото ви
трябва е не знам колко си, а нещо друго трябва да е еди-колко си. Всички жени се опитват да го правят. Утре тези хора
могат да дайдат и да кажат, че косата ви трябва да е дълга еди-колко си. А вие си я правите такава и всички жени се
пробват да го направят. Ще трябва да носите и перуки, и всички ще носят перуки. Вие не сте повече играчка в ръцете
им, щом започнете да уважавате себе си.



Както в Индия започна модата на ръкавите. Първо започнаха с това, че ръкавите били прекалено дълги. После казаха,
че ръкавите трябва да са ей до тук. Други казаха, че не трябвало да са до там, а до еди-къде си. И продължиха в тоя
дух. Така че някой Ме попита какво мисля. Казах, че съм си добре още от самото начало и ще ги нося както досега.
Защото тази надпревара е прекалена, не мога да се занимавам. Имало си било шивачи за това, но Аз нямам време за
губене с тези глупости. Защо, каква е нуждата? Каквото е било открито, то е прието като традиция. И ще откриете, че
всички тези моди отпадат една след друга.

В нашата индустрия със саритата се появяват всякакви моди. Имаше една мода за мини сарита. Вижте, каквато мода
се появи, първо е в Делхи. Човек се чуди какво е това. Много интересно. Така че се появиха и мини сарита, доста къси.
Първо бяха малко по-къси, а после - все по-къси. Някои хора се пробваха да ги носят, но се отказаха - "Не стават, не
изглежда красиво". А всичко започна от една компания, която искаше да продава повече на младите. С мини саритата
можеха да продават на по-младите, а да продават на същите цени; и щяха да продават половин сари, защото то щеше
да е мини. Щеше да е мини, а парите да са двойни. И това пробваха, но не успяха. Така че саритата си останаха
същите. После започна модата на щампованите отпред сарита. Това беше нова мода, после дойде друга. Аз просто
казах: "Не правете нищо. Купувайте традиционни сарита, ще ви останат за цял живот". И така се реши проблемът.
Както във викторианската епоха трябва да са изработили някакви неща, които после са отпаднали, а по-късно е
отпаднало друго. Нещо традиционно може и да не ви е вече от полза, но вечно традиционните неща винаги ще ги има.
И те са наистина традиционни. За всичко, което отпада, хората намират нещо ново, заменят го, а когато не върши
работа, го изхвърлят.

Като се замислите какво правите... Например в наши дни хората си правят определена прическа, слагат си безопасни
игли на бузите, дупчат си носа, имат пиърсинг тук и там. Всичко това ще отмине и след известно време ще откриете, че
си слагат някакви неща по косата. Оставете ги да го правят, това са глупави хора; това не значи нищо. Могат да
направят нещо по много фин начин, както са го правили. Тъй като кралица Елизабет имаше проблем с черния дроб и
гърба, започна да носи определени дрехи и всички я последваха. По времето на Виктория тя имаше проблем с гърба,
така че носеше определени рокли и всички започнаха да носят същите. За какво? Вие си имате свое облекло, свои
дрехи, свой седеж.

Самото ви мислене не е събирач на моди, то е само мода чрез вашето вибрационно съзнание. Ако четете някаква
книга, веднага стигате до момента, в който си казвате: "О, това не е добре, но каква ли е истината?" Веднага започвате
да търсите в книгите, които познавате, каква е истината и какво не е истина, защото не четете безсмислици. Тъй като
знаете, че всичко е лъжа, някакви измислени истории, не искате да четете безсмислици. Така че разбирате смисъла и
безсмислието. Ето как се получава, когато започнете да уважавате себе си. Уважавайки вашите мисли, почитайки
вашето вдъхновение, вашите сънища, вашите стремежи, вашите представи. Записвайте си ги. Щом се появи такава
мисъл, запишете си я. Каквото и вдъхновение да ви дойде, запишете го. Каквото виждане имате за себе си, запишете
го. Вичко, за което си мислите, че би трябвало да е в бъдеще, запишете го. И се молете за това - това е най-голямото му
качество. Когато уважаваже себе си, когато имате себеуважение, от кого сте уважавани? От боговете, от Божествената
сила, от всички ангели. И каквото искате да се направи, ще бъде направено, ще дойде - "Да бъде Твоята воля!". Но тази
воля трябва да произлиза от себеуважението, а не от някакви други съображения.

Например сега в Бомбай искат да имаме ашрам. Хората имат всякакви странни представи за ашрам. Искат да имаме
ашрам, но защо ни е той? Някои хора са много хитри, всичките ги знам. Понеже могат да изкарат пари от това. Много
са глупави. После, други си мислят, че могат много хубаво да си прекарат старините - "Вижте, ще е нещо евтино,
защото Матаджи няма да ни кара да плащаме за това. Така че ще е хубава евтиния. Нека да купим ашрам." Други пък
си мислят, че е много хубаво място, защото докато са млади, могат да отидат там - "Ще е добра идея - можем да
избягаме от работа. Ще си стоим в ашрама, а Сахаджа Йога няма да е толкова тежка работа, нали. Така че ще е хубаво
да си живеем там". Докато всички тези съображения са в умовете на хората, няма да имаме ашрам. Аз ви го казвам.
"Ще си спим до десет сутринта; кой ще ни буди? Ще си правим каквото си искаме в ашрама. Ще си го използваме за
наша изгода. Няма да медитираме. Няма да правим нищо, каквото и да е. Няма да вършим никаква работа. Няма да



помагаме с нищо в организирането за Сахаджа Йога или на хората. Няма да ги водим." И какво ще стане в крайна
сметка? Ще си изгубите вибрациите.

Ако уважавате себе си, трябва да се уважава и вашето себеизразяване. Кажете на тялото си да се държи прилично.
Кажете на ума си да се държи както трябва и кажете на емоциите си да се държат прилично. Виждала съм хората да
се въздишат по приятеля си или по приятелката си и да молят за едно или друго. А после идват при Мен и казват
"Майко, какво мога да направя за приятелката си?", или за приятеля си, или нещо от този род. Всички тези неща няма
да ви помогнат. Вие трябва да имате себеуважение. Вие сами по себе си сте субекти, няма да се кланяте пред никого.
Няма да приемате нищо, няма да приемете нещо, което за вас не е достойно за уважение. И ето така ще ръководите
правата си.

Централната част е много важна за вашето търсачество. Във вашето търсачество трябва да знаете, че търсите вашия
Дух. Търсите как вниманието ви да отиде до вашия Дух. Вие не търсите Духа, а ще станете едно с Духа. Ето това е
вашето търсене. За целта е много важно да знаете за всички ваши чакри. Трябва да знаете как блокират и да се
изправите пред това. Трябва да застанете лице в лице с истината, трябва да сте абсолютно честни и истински. Това е
точката в центъра. Ако сте честни, тази централна точка ще проработи. Например, ще ви кажа, излекувах един
господин, който страдаше от рак, да речем. Излекувах го, добре. Той си тръгна, а не написа даже едно благодарствено
писмо. А ако някой го пита, казва: "Е, аз все още чакам." Три години минаха, четири години минаха, Аз все още го
чакам. А щеше да пише до три месеца. Той не беше честен към Бог. Трябваше да каже на хората: "Не, Майка ме
излекува." После пак хваща рак и след това обвинява Бог.

Така че Истината трябва да бъде приета. Вие трябва да сте истински и честни за Централната пътека, да стоите
напълно зад Истината - "Тази е истината която открихме, почувствахме вибрациите." Или не усещате вибрациите, или
има някакво смесване - "Да, имам блокаж тук". Мнозина казват: "Майко, аз нямам блокажи". Аз зная какво става с тях.
Те лъжат. Кого лъжете? [записът свършва внезапно]
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Без съмнение всеки ще трябва да премине през този процес, но колко от тях наистина искат да бъдат себе си. Има
определени хора, които казват, че търсят. Когато ги попитам какво търсят, отговарят: "Ние търсим радост, мир,
щастие..." Някои от тях се притесняват дали го заслужават или не, дали наистина да познават своето Себе или не.

Има два вида проблеми относно подобни търсачи . Единият, който наричам "левостранен" проблем на Ида нади, е
където хората са много емоционални, потиснати, понасят върху себе си целия гнет от страна на другите. Те казват:
"Ние не заслужаваме тази висока позиция, Майко. Как можем да получим Себереализация? Ние сме грешници. Как
може така - да сме високоеволюирали души, когато сме вършили грях, грешили сме?" Това е единият тип. Другият е на
човек, който използва своята рационалност и си мисли: "Как е възможно това? Как можем да получим Реализация?"
Мнозина от тези хора не могат да повярват, че би могло да съществува явление вътре в нас, което изработва
Себереализацията. Те дори не разбират, че Бог е състрадание, Той е любов. Чудя се дали подобни хора от тази
категория наистина също вярват в Бог, в Неговата всемогъща природа. Може и да имат фотография в домовете си.
Ако Той е състрадание, ако Той е любов, тогава няма да позволи собственото Му творение да бъде разрушено от
глупави човешки същества, от някакви глупави хора. Така че и по двата начина човек трябва да разбере, че всеки един
от вас ще бъде изложен на Неговата милост.

Но ако вие отказвате, ако не искате да бъде изложени на нея, тогава даже състраданието на Бог ще се отдръпне.
Вниманието на Бог се оттегля от подобни хора, които не искат да получат Божията милост. Той е загрижен, много
обезпокоен. Вие ще видите това сега в Сахаджа Йога, която е много различен феномен, какъвто не сте виждали
никога преди; никога преди не сте били свидетели на това. Тя е работа на състрадателната природа на Бог.
Най-напред - Бог; вие само сте чували за Него в църквите или в Библията, или в храмовете, джамиите, но никога не сте
виждали Бог в действие. С напредъка на науката наистина стана трудно за човешките същества дори да си
представят някого като този, когото наричаме Бог.

Появяват се също два вида реакции. При единия вид човек си мисли: "Погледнете този свят - колко е мръсен, колко е
безсмислен, как жестоките хора ни управляват! Хората, които най-малко заслужават, които са най-малко религиозни,
които нямат скрупули, са толкова успешни в живота!" Другото отричане е даже още по-силно, на другия тип хора, които
казват: "Как може Бог да бъде толкова жесток и да създаде такива жестоки хора на тази земя? Ако Той има някакво
разбиране за страданията на хората, защо сам да не слезе на земята и да сложи край на всички тези ужасни хора,
защо не ги убие?" Естествено е за един ограничен разум да подсказва всички тези идеи. Рационалността не разбира
безкрайното състрадание на Божията любов, не разбира подробното й разбиране на проблема и няма пълна
представа как работи това състрадание. Нито пък разбира що е смърт, що е агония, какви са нещастията на този свят
в очите на Бог.

Ограниченото разбиране на човешкото същество може да бъде видяно да се проявява в всекидневния живот.
Например ако синът е арестуван от полицията, бащата много се разстройва. Вместо да се почувства засрамен от
подобен син, който е сторил нещо лошо, той отива и подкрепя сина си, опитва се да го извади от затвора, не иска да
има наказание за сина му. Но ако същото нещо е сторено от някой друг, отношението на този баща е различно. Така че
отношението на човека към живота е абсолютно ограничено, докато когато знае за Бог, който е неограничен, знае, че
Неговото отношение към живота трябва да е неограничено. Той не може ограничи Своето състрадание до вашите
нужди, индивидуалните нужди. То е неограничен източник, който тече през цялото време по тази земя. То се излъчва
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ежеминутно, навсякъде, дори една едничка молекула или атом не е без него. Ако щете вярвайте или не, но е така. Но
щом влезе в ума на човешкото същество, то не иска да вижда своята неограничена природа, а вижда ограничените си
последици.

Например, онова, което се опитваме да направим на тази земя с цялата наша човешка цивилизация, е да получим
щастие. Но знаем ли, че щастие винаги се смесва с нещастие? Не може да има щастие без нещастие. Например вие си
мислите, че развивайки вашата страна, ще бъдете щастливи. Ние индийците мислим така - че трябва да развиваме
страната си, трябва да строим големи неща, да направим хората в нашата страна щастливи. Но отидете при хората,
които са развити, при най-развитите - отидете в Швеция. Броят на самоубийствата е най-голям в най-развитата страна.
Много е шокиращо, но е така.

Колкото повече се опитвате да се хванете щастието, толкова повече нещастие ще има. Защо е така? Причината е,
както казах, в едната страна - Лявата, и в другата - Дясната. Няма равновесие в тази гонитба. Равновесието е
възможно само ако можете да контролирате. Например децата, когато в тази страна навършат - да речем -
18-годишна възраст, имат усещането, че излизайки от дома и къщата на родителите си, ще бъдат много щастливи.
Така че си казват: "О, сега сме си господари. Сами ще си излизаме, ще си имаме наш дом, ще си живеем
самостоятелно, ще имаме всичко самостотелно..." Те щастливи ли са? Ако са, тогава защо се захващат с наркотиците?
Или друго - можете да се сетите за някой, който идва от по-бедно семейство; той си мисли, че ако получи много пари,
ще е много щастлив човек. Та той например може и да прави някакви комбинации или да ходи на всякакви
надбягвания, или каквото имате тук - нещо като състезания, от които се печелят пари - и може и да спечели награда от
това. Да предположим, че даже спечели някаква сума пари... Познавам хора, които са печелили такива награди, а са
най-нещастните хора, които има. Защото, от едната страна се появяват парите, а от другата се появява нещастието,
сякаш вървят ръка за ръка.

Трябва да държим очите си отворени за този факт. Защо във всички заможни страни има толкова много нещастие,
защо хората извършват самоубийства? Но не отивайте също в другата крайност, където просто не правите нищо,
седите си вкъщи, нищо не правите; някаква летаргия има в това. Както видяхте, това е Лявата страна, която е силата
на съществуването в нас; ние съществуваме, независимо дали сме мързеливи или не. Независимо дали работим
усилено или не, ние съществуваме. Тук има много млади хора, които първо дойдоха при Мен и казаха: "Майко, ние сме
успешно безработни." Мислят си, че като не вършат никаква работа, ще постигнат целта си и ще достигнат Бог. Това е
друга лъжа.

Едностранчивото отношение прави нещата ограничени. Онези, които тичат подир пари и положение, онези, които
тичат подир жени и всички други светски неща и земни вещи, са еднакво нещастни с хората, които са убити във
войните. Или може и да са още по-нещастни, защото онези поне са убити и с тях е свършено. Но тук всеки живее в
състояние на агония. Така че човешкото отношение към нещата е, че щом си мислите, че има война и някакви хора са
убити (в нея - б. пр.), смятате, че тези хора са нещастни. Но защо тогава в някои страни хората отиват и се самоубиват?
Ако смъртта е нещастие, защо тичат бягат от едно нещастие към друго по-голямо нещастие? Ако убиете себе си, то
мислите ли, че това ще е щастие? А ако някой друг ви убие, тогава това нещастие ли е? Аз вече съм казвала преди и
днес също, че това, което се нарича "лъжа" е митхйаваад (говорене на неистина, лъжа - б.р.); и двете неща са лъжа. Вие
трябва да видите лъжата в едно нещо и лъжата в друго нещо. Да речем например г-н Иън Смит - той мисли за себе си,
че е голям герой; в агресията си се опитва да убива хора. Той щастлив човек ли е, който е постигнал щастието? Или са
щастливи тези, които той е убил? Бог не си играе с подобен вид глупост. Бог никога не е молил тези агресори,, като
Хитлер, да започват войни; той го направи в собствената си свобода. Тогава какво трябва да направим, за да
създадем хора, които няма да се забъркват с нещастие или с миража на щастието? Какво има там, където ще
контролираме равновесието между двете?

Можем да видим, че едната страна - Лявата - я използват развиващите се страни. Там хората са по-бедни. Ходих в
Колумбия, ходих и в Чили, и в Аржентина, и в много други развиващи се страни, в Китай. Бях удивена, че тяхната
семейна система е все още непокътната, обществата им са все още непокътнати, семействата там се справят добре.



Те нямат проблеми със семействата си, дори в Индия нямаме. Развитите страни са десностранни, това са хората,
които са развити. Мнозина си мислят, че са щастливи хора. Натрупали са пари, спечелили са си репутация, че са
развити, но семействата им са разбити, толкова са несигурни; най-големият брой на рак на гърдата, да речем, е там.

Несигурността е вродена. Още по-изненадващо е как природата изработва равновесието си в човешкото същество.
Когато сте много несигурни в Лявата страна, това е резултат; ще се изненадате. Несигурността в Лявата страна идва
когато вашата Дясна страна е свръхразвита. Когато сте свръхразвити, семействата са разрушени, къщите са
унищожени, децата са унищожени, вие сте сами, индивидуално, сами за себе си, висейки във въздуха. Тогава има
проблеми в Лявата страна, в смисъл че се чувствате много несигурни в емоциите си, не можете да се доверите на
никого, не знаете какво да правите. Вървите към дома си и се питате какво ще се случи. Съпругът днес отива при
друга жена, а съпругата отива при друг мъж и се случват всякакви неща.

Това са проблемите от левостранен тип, започвайки с хората, които развиват дясната си страна, защото пренебрегват
Дясната. Обратното - онези, които развиват Дясната си страна се опитват да развиват, като развиващите се страни с
тяхната Лява страна - съжалявам - тяхното общество и семейство. Чуваме, че тук хората убиват децата си, но в Индия
би могло да има много хора, които изкарват за децата си пари по лош начин. Тези хора не живеят за себе си, а живеят
за децата си и си мислят, че постъпват правилно, понеже го правят за децата си. Така че тези, които изработват
Лявата страна, имат проблемите на Дясната.

А десностранният проблем е, че те през цялото време са несигурни относно парите, несигурни за позицията си; ще си
прережат гърлата да получат някакъв пост. Въздишат по нещо като това - не зная как точно се казва, за Мен то е
съвсем безпредметно - да речем, някой е старши секретар, а други е младши секретар; та младшият секретар ще
пререже гърлото на старшия, за да стигне до неговото място; целият си живот ще пропилее в това. Като г-н Иън Смит.
Агресията на подобни хора е във властта, така че хората отричат подобна власт и казват: "Не, не се интересуваме от
власт..." После се отместват към Раджо гуна и казват: "Хубаво, не искаме никаква власт, не искаме нищо. Ще бъдем
много обикновени хора." Но не могат да бъдат и такива също. Хипитата, които го правеха, се нарисуваха и казаха:
"Нямаме нищо общо с това облекло и с униформата, която всеки трябва да носи. Не ни е грижа; да станем хипита." В
ума си решиха, че стават примитивни, но не бяха. Така че се запътиха към Лявата страна, с най-дълбоката й страна -
захванаха се с наркотици, тоест с левостранното нещо пó на дъното, отивайки по-дълбоко към мъртвото. Така че се
оставят от едно нещо на друго - първо се развиват, а после се връщат към нещо друго. Това е като махало, както съм
ви казвала преди многократно.

Но природата контролира това, даже от само себе си също. Онези хора, които действат в Лявата страна и са много
заети с децата си и се грижат за семействата си, но не се притесняват за съпругата си и за майка си и баща си, а се
тревожат за постовете си и за власт и пари - тоест левостранните хора - те най-често получават сърдечен удар. Ако се
опитват да работят много здраво, както те казват - според Мен - те всъщност работят в Дясната страна, ако
погледнете тяхната природа. Левостранните хора ще работят по Дясната страна - вижте разликата - онези, които все
още не са развити, които се опитват да се развиват. Та това е пресечната точка, в която откриваме, че хората, които не
са развити, се опитват да се развиват, а онези, които са развити, се опитват да станат недоразвити, примитивни.

В тази пресечна точка се намираме, в това положение, докато се опитвам да ви говоря днес. Така че при
десностранните съществува възможността когато това придвижване започне - внезапно от дясно към ляво - те да
полудеят. Ще полудеят, главите им ще се объркат. Това е контролът на природата. Когато се опитвате да работите
много здраво, да стоите в офиса от сутрин до вечер, притеснявате се за позицията си и си мислите, че трябва да
достигнете до някакъв пост, и я карате като кон за надбягване, тогава получавате сърдечен удар. Представяте ли,
какво равновесие?! Не би трябвало да получавате сърдечен удар заради това; защо да имате сърдечен удар - сърцето
е от лявата страна. Но онези, които пренебрегват Лявата си страна, тоест които нямат семейства, които нямат деца, са
свръхразвити, не се притесняват за пари, получават си хубави помощи за безработни и се смахват, доста се смахват.
Толкова глупави хора са, че като ги погледнете, се удивлявате на глупостта им. Вършат всякакви глупости, които не
разбират. Егото ги е превърнало в такива глупци.



Това може да тръгне отвсякъде. Сега например сме в Англия, така че трябва да обсъждаме проблемите ни на Запад.
Може и да е това, че хората си забиват пирони в тялото, може и да си боядисват телата. Може и 80-годишен мъж да
иска да се жени за 16-годишно момиче. През целия си живот няма да знаят какво и кога да правят, ще им липсва
мъдрост. Толкова са глупави, че като прочетете за това, се удивлявате. Но продължават да вършат, разбирате ли, тази
глупост, не виждат егото. Егото има способността да ви покрива толкова добре, че не виждате глупостта. Толкова
идиотски неща правят хората, че човек не може да разбере как подобни добреобразовани хора,
висококвалифицирани, може да са толкова глупави, като вашия лорд Байрон. Имам предвид, че той беше истински
глупак, няма съмнение в това. Въпреки че може би е написал някои велики поеми - или каквото и да е правил - с
мозъка си, той е кръгъл глупак, ако погледнете начина му на живот.

Вие не го осъзнавате, но когато дойдете в Сахаджа Йога, трябва да ви се каже, че това е глупост - да се стигне до
крайности в Дясната страна е толкова глупаво, колкото и да се отиде твърде наляво. Онези, които са егоцентрични, се
интересуват само от собствените си деца, от собствените си семейства, от билзкото ис обкръжение. В Индия имаме
подобна система - кастовата система. Тези хора също отиват в крайности, бих казала, както и вие тук отивате в
другата крайност. Вие нямате тези неща, но имате други.

Но резултатът от всичко това е, че онези, които тичат подир постове, тичат подир пари, подир материални придобивки,
никога не са щастливи, никога не могат да бъдат щастливи. Съберете каквото искате количество такива хора и ще
откриете, че са най-нещастните хора, които някога са живели. Понеже съм ви казвала, че щастието и нещастието
вървят ръка за ръка. От друга страна, когато обичате децата си, това е добре. Но ако ги обичате повече от
колективното същество - както, да речем, в нашата страна или в друга страна хората ще направят всичко за децата си,
ще пожертват цялата страна заради децата си - при подобни обстоятелства не може да сте щастливи.

Така че трябва да видим кой е балансиращият фактор между двете. Кой е източникът на щастие, който стига до
човека? Трябва да има някакъв баланс в това. И това равновесие е равновесието, на което се научавате във вашата
дхарма, във вашата религия, във вашата поддържка - тоест, в областта на стомаха. Ето защо поддръжката е много
важна част, която дава равновесие на нашето, наистина щастливо, същество, ако това се прави с дхарма, с контрол.

Например десностранните хора, да речем, които се опитват да... имам предвид онези, които работят по Дясната
страна, опитвайки се да научат много и да достигнат определено положение, те са в канала на Махасарасвати, както
казваме. Ако погледнете символа на Махасарасвати, на Сарасвати, който е създаден от онези стари, древни мъдреци,
ще бъдете удивени как са знаели, че ние ще изгубим равновесието си. Начинът, по който са създали Нейния образ, е
най-интересното.

Тези, които тичат подир пари, всъщност почитат Лакшми. Лакшми също има образ, който е така чудесно балансиран,
че не можете да си представите как той намеква от какви неща се нуждае човек, който има (принципа на - б. пр.)
Лакшми. Лакшми е Богинята, казват, на богатството и благосъстоянието, но Тя е дъщерята на Махалакшми - може да
се каже - или малката форма на Махалакшми, която е Богинята на поддържката, Богинята на вашата еволюция. Това е
силата, чрез която еволюирате. Тази богиня има четири ръце: най-напред, на майка - това означава, че богатият човек
трябва да е изпълнена със състрадание личност. Къде ще намерите подобни хора? Човек, който има много пари,
трябва да получи с парите, заедно с тях, много състрадание. И подобен човек никога няма да страда, ако има много
пари, но ако няма състрадание в сърцето си, тогава тези пари ще го изядат. А ако погледнете ръцете на Лакшми, с
едната ръка Тя дава. Богатият човек, т.нар. "богат", трябва да има богато сърце, а не да е скъперник; ако е стиснат, ако
отидете в дома му и той не може да даде, то той не е богат човек.

Например това, което откривам в рекламите, които четете навсякъде, е, че когато се опитват да рекламират, тези хора
казват: "Спести три лири да си купеш това". Това е рекламата. Тоест, цялият акцент е навсякъде върху спестяването и
скъперничеството, а не върху качеството. Скъперничеството е признак за ужасна бедност на сърцето; даже бедняк,



който е щедър, е хиляда пъти по-богат от един стиснат богаташ, който вони на стиснатост.

Тя (Лакшми - б. пр.) дава. Тя не взима, а дава. Ако богатствата са натрупани, вземайки незаконно пари или
притеснявайки някого и по един грабителски начин - мислейки през цялото време да се събират все повече и повече
пари - мога да ви уверя, че това никога няма да ви отведе до щастието. Но ако вземате пари, просто за да ги дадете -
просто като посредник, само за да ги дадете - не само на децата си и само на хората, които зависят от вас или които се
опитват да ви бъдат приятели, а идват да пият и ядат храната ви, но по един много неизвестен начин, като не знаете
как и къде харчите парите си и не говорите за това, не разказвате за това, не казвате нищо по въпроса - ето това е
истински богатият човек и такъв човек никога не страда от недостиг на пари.

Този символ ни беше даден чрез самото несъзнавано, което подготви този символ за нас, за да разберем, че
богатствата не са при хората, които трупат пари. Ще откриете един общ пример: за онези, които трупат пари със
скъперничество, хората говорят толкова лоши неща, присмиват се на такива стиснати хора, просто им се смеят - не
могат да разберат. Та другата глупост е да бъдете стиснати.

Другата ръка (дясната - б. пр.) е така. Тази ръка подсказва закрила - защита, която се дава всеки нуждаещ се от
помощ, всеки - повтарям - който е истински богат човек. Това са идеали; разбира се, всеки не е съвършен, но това са
идеалите. Който и да дойде в дома ви и да помоли за помощ, помогнете му. "Много е трудно - ще кажат хората. - Много
е трудно да помогнеш на някого, който те моли за нещо." Други отвръщат: "Хубаво, отпрати го." Как можете да кажете
това? Но вие ще бъдете толкова богати, толкова богати, че няма да знаете какво да правите с вещите си и как да се
отървете от тях. Който и да се появи на пътя ви, кажете: "Добре, това ли искаш - вземи го." Пробвайте Моята формула,
заслужава си. Живяла съм по този начин през целия си живот.

Ще ви дам един пример. Вижте, в Индия жените предпочитат повече изкуствените сарита, а самата Аз не ги харесвам
много; Аз съм различен тип, бих казала. И Аз имах едно добро найлоново сари, а една Моя приятелка каза: "О, нямам
нито едно хубаво изкуствено сари от чужбина." Така че казах на племенницата Си: "Мисля да й дадам това сари. Тя е
по-възрастна от мен, но можем да й го дадем на Дашера, като на по-възрастна. Та ще й дам това сари, понеже тя си
каза." Племенницата рече: "Ти имаш само едно и точно него искаш да й го дадеш ли?" Отвърнах: "Това е всичко. Тя си
каза, това е достатъчно. Ще й дам точно това." Докато си говорехме за това в кухнята, някой позвъни на вратата. И
един господин от Афррика дойде и каза: "Имам нещо за Вас от Източна Африка." Попитах какво. Той беше донесъл две
найлонови сарита; едното беше със същия цвят като това, окето имах, и каза, че жената, която ги е купила сама, имала
нужда от пари, така че да й дам парите в Бомбай. Казах на племенницата: "Виж, доказателството дойде. - сарито беше
точно такова, същия цвят. - Виждаш ли, имаме две. Ще носим ли две еднакви или не?" Просто опитайте. Ако вярвате,
че същуствува състрадание, че Бог е навсякъде, във всеки миг във всяка мъничка молукела, ако наистина вярвате в
това, то пробвайте това. Разбира се, имаме предвид, че ако не получите нищо, няма за какво да се притеснявате,
защото ако наистина сте като господари или като истински царе, то сте баадшах (падишах - б.пр.), както казваме.
Вижте, наричаха Гуру Нанак падишах. Не че той беше император на Индия - баадшах е тип темперамент, както казват,
или таапир - цар по характер. Ако сложехте на дадено място цар, ако той е истински богат, защо му е да се тревожи за
големи удобства; никакви удобства не могат да доминират една царствена личност. Тя ще спи като цар върху камък,
ще върви като цар по неарвния път. Можете да видите нейната величественост и достойнство в грацията й,
незавивисимо дали е в беда или хората я възхваляват. Такъв човек е над всички тези неща. Това признакът за
царствена личност.

Когато дойдете в Сахаджа Йога, както ви казах, Сахаджа Йога не е като да вземете паста за зъби и щом я намажете, да
имате резултати. Не! Вие също трябва да правите антар (вътрешна - б. пр.) йога. Щом като вашата Кундалини е
опитала да се издигне, вие трябва да правите антар йога, тоест да издигате вашата Кундалини отново и отново и да
издигнете усета си за красота, естетиката, не като купувате антики, а като се наслаждавате на радостта на
естетичното в живота. Така че съкперничеството е неестетично на сто процента. Всеки, който говори за
скъперничество, ще е абсолютно грозна личност, независимо какви дрехи носи, независимо какви пари има.



Така че с една ръка Тя дава, с едната ръка Тя дава закрила на хората, защитава хората - аширваад. Абхайа, това е
абхайа (безстрашие - б.р.). На онези, които идват за помощ при такава личност, тя ги закриля. В другите две ръце Тя
има красиви лотоси. Те са розови на цвят, а знаете, че розовият цвят подсказва любовта, обичта, топлината. Подобна
личност би трябвало да има топлота - не към хората с равен на вашия ранг или с висок ранг, а към всеки дошъл.

Когато някой дойде в къщата ви и лицето ви показва дискомфорт, то вие не сте Лакшмипати, не сте благословени от
Лакшми. Трябва да имате тази грация и красота - "О боже, някой е дошъл по това време. Каква ли трудност изпитва,
защо е дошъл по нощите?" Би трябвало вътрешно да усетите - "О, надявам се всичко да е наред. какво мога да направя
за него?" Топлотата на сърцето, уютът на лотоса... Черната пчела е много голяма и е едно от най-грозните и твърди,
досадни неща, а краката й са покрити с бодливи, остри връхчета, но лотосът отваря листенцата си и отвътре е
изключително мек. Той приема тази самотна черна пчела и тя си почива вътре, в такъв комфорт. Комфортът, който
всеки търси за себе си, ако не се споделя с другите... Но това не значи да викате хора да пиете и да споделяте
питиетата и греховете. Грехът се споделя много лесно от хората; обичайна практика е да се споделя греха. Вижте, това
е "много забавната личност" - подобна личност е считана за "изключително весела и приятна личност", която идва и
приказва за много мръсни неща. Но носещите комфорт, даващите любов неща никога не се споделят с другите.
Опитайте се да споделяте и ще видите дали съм права или не. Ще се чувствате толкова възвисени, ще започнете да се
радвате на този комфорт, на който друг човек се наслаждава. Това е най-радостният момент, когато виждате, че
другите се наслаждават на удобствата, защото вие сте направили нещо и това е най-удовлетворяващото нещо за Мен -
да видя, че другите са го получили. Такъв, накратко, е образът на Лакшми.

Образът на Сарасвати също трябва да бъде разбран много добре. Това е образът на богинята на ученето. Разбира се,
познавам много учени пандити в Индия и също в чужбина. Лакшми е омъжена, но Сарасвати не е. Учените хора, които
наистина са от много високо качество, те са малко далече, малко над, защото трябва да решават проблемите на
обществото. Те не са светски тип, те също трябва да жертват малко от семейния си живот и от личния си живот,
защото са хората, които трябва да дават на обществото визията. И Тя има в ръцете (долна дясна и горна лява - б. пр.)
си вийна, а в другата ръка (горна дясна - б. пр.) държи броеница, а в другата (лява долна - б. пр.) държи познанието,
тоест книгите. Разбира се, Тя трябва да чете, несъмнено. Това значи, че хората, които са учени, трябва да бъдат
знаещи. И съм виждала толкова много от вас, които сте ходили при гурута, а Аз се изненадах от откъслечното
познание, което имате за Кундалини. Когато Ми казаха, че биджа мантрите били еди-кои си, бях шокирана! Как...

[Записът на страна "А" на касетката прекъсва изведнъж.]

... и вие сте шокирани от това що за познание има той; той прави само шоу. Да речем, вземате някой велик историк, за
който се предполага да е велик историк, а откривате, че неговото знание за историята е толкова фактологическо,
липсва дълбочина, няма поглед да види защо са се случили тези неща, защо тези неща в историята са се променили и
какво трябва да научим от историята. Няма никакъв поглед.

Книгите са в ръката - това означава, че книгите не стоят във вас, а вие ги държите в ръката си, овладели сте книгите.
Овладяване на книгите не значи да ги научите наизуст и да ходите и да разправяте на хората какво знание има в Гита
и какво знание има в Библията или в някоя друга книга. Не, това не е начинът, по който се проявява познанието.
Познанието е когато кажете какво е приложението му във вашия собствен живот и в живота на другите, когато
покажете приложимостта на това знаниие, когато това познание е светлината във вашия живот; то е като светлина за
другите. Тогава вие сте учен човек.

Запознах се с един голям философ от Индия, беше написал много книги по философия. И го намерих за толкова
повърхностен човек, за толкова плитка личност, че бях удивена. Казах си: "Как може този мъж да говори за
философия? В живота му я няма светлината на философията, няма я светлината на състраданието, липсва светлината
на разбирането за каквото и да е. За какво пише той? Това е безжизнено писане."



Другата ръка държи броеницата. Броеницата има значението на религиозен живот. Ученият човек трябва да бъде
религиозен човек, който се прекланя пред познанието за Бог, който търси познанието за Бог. Човек, който търси - да
речем - само знание за икономиката, каква полза носи? Вие знаете, че нуждите не могат да бъдат задоволени, по
принцип. Така че каква е ползата да се тича подир подобно знание. Но ако вие сте религиозни и ако сте учили също
знанието за религията, тогава можете да свържете това знание с религията. Ако нямате и представа от религия,
тогава не можете да свържете това знание с нея. Подобно знание е абсолютно безполезно. Ако учите физика и ако не
сте знаели какво е наука за вътрешното, не можете изобщо да разберете Кундалини Шастра. Ако не може да бъде
свързано с най-висшето, то е изгубено знание. Както с притоците на реката - всички притоци трябва да попаднат в
голямата река Ганг, за да стигнат до морето. Това е краят на цялото знание, а знанието, което не се свързва с висшето
познание, е загуба. Ето защо ще откриете, че толкова много големи хора са идвали, писали книга след книга, и просто
всички са се превърнали в нищо. Но ги вижте.

Само онези, които свързаха своето знание с нещо по-висше - даже Айнщайн, човек от този калибър, не може да мине
без идеите за Бог; Бърнард Шоу не можеше да мине без идеята за Бог - всички те трябваше да свържат своето знание
с Божието познание. Иначе е като знание, което няма корени. То е мъртво познание. Ето защо е дадена броеницата в
ръката на учения.

В ръцете е вийната. Инструментът вийна е първият създаден инструмент. Това е първичното познание за естетиката
на звука, първичните представи за естетиката на цветовете, науката за красотата. Човекът трябва да разбира
красотата - в нейната слава, а не да я обвинява. Подобни хора трябва да бъдат уважавани.

И това са нашите идеали, що се отнася до движението на вашето същество. Трябва да се движите с идеята, че каквото
и крайно нещо да се опитвате да правите, трябва да го избягвате. Бъдете в центъра и дръжте погледа си върху
идеалите, които трябва да имаме, а не върху страничното. Иначе само носът ще порасне или ушите ще пораснат, или
очите ще пораснат. Цялото трябва да израсне чрез равновесието, само тогава ще можете да получите истинската
радост от него, а не комбинацията от щастие и нещастие.

Но най-великото нещо от получаването на радостта е Себепознанието - да познавате вашето Себе. След като познаете
вашето Себе, то е като светлина, която ви носи пълно равновесие. Щом познаете вашето Себе, ще познаете
Колективното същество и тогава също ще знаете, че цялото това знание, което сте получили до момента, е за
ползване от Колективното същество вътре във вас. Тогава ще използвате правилно това познание за правилната цел,
натрупанато от вас богатство за правилната цел. И тогава истинската радост ще навлезе във вас и тя трябва да бъде
разбрана в пълната й форма, а не частично оттук и оттам. Онези, които водят подобен частичен живот, са
неуравновесени и никога не могат да бъдат щастливи. Докато търчат насам-натам, може и да са, но когато спрат, ще
са много нещастни.

Така че никога не бъркайте щастие с радост. Радостта е нещо много различно от щастието. Не търсете щастие, а
търсете радостта и благословиите на Бог, чрез които нашият живот разцъфва и получаваме всичките измерения.
Както ви казах, всички вие имате 64 измерения, който трябва да се разкрият; всички вие сте получили 64 измерения.
Но не е възможно дори да бъдат почувствани преди Себереализацията, така че Себереализацията е първата стъпка,
която човек би трябвало да постигне.

Някои си мислят: "В крайна сметка, всички живеем на този свят". Да, всеки живее. Не отклонявайте вниманието си
към нещо, което не е толкова важно. Сега е дошло времето за вас да насочите вниманието си към правилните неща,
така че да постигнете правилните резултати в живота си. Като така ще откриете вече сте прахосали времето си, когато
някакси се замислите върху това, ще си кажете: "О боже, вече съм го правил това, през целия си живот." Но сега
времето за нас дойде да уважаваме себе си, да оценим себе си и да направим най-доброто и максималното от него.

Днес изнесох тази лекция, защо след около осем дни, на същия ден - понеделник - в Индия ще се празнува Дивали,



когато наистина имаме комбинация от четири неща и едно от тях е тази пуджа на Лакшми. В деня на Дивали, когато
ще говоря следващия път, ще ви кажа за тези четири дни и какво показват те. Н онези, които отричат Бог, като не Му
обръщат внимание, може и да са щастливи и може и да се радват, но горчиво грешат. В крайна сметка, именно Той
трябва да бъде постигнат, именно Той трябва да бъде проявен, именно Той трябва да бъде почитан и да Му се
наслаждават. Така че онези, които си мислят, че вяско друго нещо може да замести това, горчиво грешат. Ще видите,
че хората, които дойдоха преди хиляди години в името на Бог, не бяха много успешните или богатите хора, или нещо
такова, нито големи съблазнители или хората като Уелингтънския херцог. Но те са велики хора, те са крайгълните
камъни на нашето творение, а не хора, които своеволничат, без да разбират универсалната природа, която е вътре в
нас.

Бог да ви благослови всички.

Нека направим медитация и да видим как ще подейства за всички вас.

Ако имате някакви въпроси, моля да ги зададете - каквито и да са въпроси, който да е от вас. Що го направим за пет
минути, няма да хабим много време за въпроси. Трябва да си свалите обувките.

[на хинди към някого] Как си? Пред Мен тялото се тресе. Бог да те пази от твоя гуруджи Махараджи! Всеки един е...
Дръжи си очите отворени. Чувстваш ли хладния полъх, малко? Как сте всички? Добре ли сте?

[продължава на английски] Кои са новите хора дне, съвсем новите? Да... кой още?

Мъж: Тази жена е за първи път.

Шри Матаджи: Ти също ли си за пръв път? Идвала си и по-рано.

Жената: Да, от Бирмингам. Бала Ви попита.

Шри Матаджи: Да, разбирам. Бог да те благослови. Тя вече е получила Реализация. Бала е голям Сахаджа йоги, трябва
да кажа. Той започна работата си в Бирмингам и е дал Реализация на толкова много хора. А не може просто да
разбере как издигайки Кундалини е бил способен да даде Реализация на толкова много хора, как работи това. Всеки
един от вас може да го направи - тези, които са реализирани души. Но някои имат смелостта, като Бала, и просто поеха
отговорността и даже тези двама мъже, които са приятели на Субраманиан, дойдоха да Ме видят в Бомбай. В Делхи
той дойде с кола, за да остави някакви хора и дойде да Ме види. Получи своята Реализация, а днес е голям Сахаджа
йоги. В Делхи е излекувал толкова много хора и върши толкова много работа. Така само за Сахаджа йогите е сами да
поемат нещата. Вижте, тези, които ги поемат, могат да ги изработят много добре, не е трудно. Всички вие сте
просветлени и всички можете да вършите велика работа. Та се чудех как така не съм я виждала преди, а е
реализирана?

Жена с немски акцент: Аз отдавна търся истината, зная, че истината е във Вас, зная го без никакви... Прочетох този
вестник [неясно] и веднага разбрах. А през тези тридесет и три години съм търсела някого, който наистина да казва
истината и не я изкривява, и не се откриват тези...

Шри Матаджи: Да, ето защо ти също я намери. Ако приемете нещо за истина и се влачите подир него, то това е грешка,
разбирате ли? И тогава това, което се слечва, е, че се отъждествявате с него и е много трудно, защото тези погрежни
идентификации не могат да отпаднат. Вие трябва да се откажете от тази погрешна идентификация, само тогава
истината влиза във вас, а истината е нещото, което носи най-много радост. Имам предвид, че е радост, истината е
радост и е красота - сатчитананда. Тя не е нещо грубо. Истината не е груба, хората си мислят, че истина означава нещо
остро, но тя не е. Тя е най-красивото нещо. Тя е най-деликтаното нещо, много фино и носи най-много радост. Когато
истината трепти, разберете, когато пулсира, тогава получавате радостта. Плусирането на истината е радост. Тя не е



груба, а е изключително мила - истината е състрадание, Божия любов. Казано е: "Бог е любов, а любовта е Бог." Но
хората не разбират какво означава това.

Имате ли някакви въпроси? Някакъв въпрос?

Насочете ръцете си, ето така, удобно. Не се напрягайте... Няма какво толкова особено да се прави.

Истината е тишина, тя не говори, просто работи.

Започвате да усещате хладен полъх по ръцете си и навлезте с медитация така. Нещо като бриз. Тези, които не могат
да затворят добре очите си, да държат очите си затворени. Ако можете да ги затворите добре биз никакви
затруднения, биз никакво премигване, това е добре - значи, че сте наред. Но ако очите ви трептят, ги дръжте отворени.
Понякога пред Мен треперят, доста.

[Шри Матаджи разпитва отделни хора какво усещат]

Ти поклонник на Деви ли си? Не? Боготвориш ли Дурга? Почиташ ли Дурга? Кого почиташ? Вишну? Вишну е като Бога
на Слънцето.

[Шри Матаджи продължава да разпитва новите хора за усещанията им, но без да могат да се различат съществени
моменти.]
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View online.

Пуджа на Сахасрара Долис Хил, Лондон - 5 май 1979 г. Така че днес е много, много важен ден - знаете го - защото в
историята на Творението до времето на Христос в човешкото съзнание беше създадено само чувството за
възкресение - че вие можете да възкръснете или можете да се родите отново. Това чувство се появи с тях. Имам
предвид, че хората разпознаха, че това може да се случи на всички нас, някога. Но то не се случи, актуализацията
никога не се осъществи. Това беше проблем. А без да навлезете в Реалността, за каквото и да се говори, то звучи
въображаемо. Така че човек трябва да скочи в Реалността, в Истината. Това никога не се е случвало преди и, както
съм ви казвала, ако се беше случило на един или двама, е без значение - изобщо - за масите и никой не го приема. И
както течащата в пустинята малка рекичка, то се изчезва яко дим. Също Истината - каквато и да беше открита - никога
не е имала никакви корени. И всякакви странни неща започнаха, с онази реалност, която онези хора проповядваха.
Така че това трябваше да бъде кулминацията на човешкото съзнание, където човек става едно с Божественото, така
че става едно със самия себе си. Трябваше да се случи. И това трябваше също да се случи по времето, което беше
най-подходящото, най-доброто време. Защото докато човешкото желание не е много силно, докато човешката воля не
е много силна и не моли за Реалността, Реалността не се задейства. Други неща, разбира се, що се отнася до
Творението - създаването на животните и всичките дървета и на плодовете и цветята - всичките тези неща бяха
свършени. Но човешката еволюция не би могла да съзрее по-рано, защото нямаше толкова много търсачество. Така
че когато времето настъпи, когато нуждата беше толкова голяма, самата необходимост породи Сахаджа Йога. И се
случи така, че Аз наистина видях Сахасрара. Разбира се, вие знаете, че има разлика между вашата Сахасрара и Моята.
И видях Сахасрара, която е Голямата Сахасарара, да се отваря красиво. А листенцата бяха точно като закръглени
пламъчета - не като другите пламъци, а закръглени; закръглени красиво оцветени пламъци от различни цветове. Ето
защо днес нося блуза с много цветове и сари с много цветове. Защото видях толкова много пермутации и комбинации
от тях. И тя се отвори така красиво. И сякаш всяко листенце беше индивидуално абсолютно завършено и съвършено,
но така интегрирано в основата. А начинът, по който се отвори, беше така ритмичен и толкова хармоничен. Нямаше
проблем. Такава хармония имаше между тях. Никаква колебливост, никъде - сякаш танцуваха на мелодията,
разбирате ли; отвориха се. А цветовете - всичките разпръснаха светлината си около аурата, а в центъра видях Агнйа....
[не се чува] или, можете да кажете, цвета на Слънцето и всичките чакри също излъчваха навън. Но чакрите бяха в
по-тъмни сенки и те излъчваха. Толкова тъмни, че всички изглеждаха като черни, разбирате ли, толкова тъмни - имаха
нещо като кондензирани цветове. И те също разпръскваха светлина навсякъде. А светлината, веднага щом цялото
нещо се отвори, светлината се разпростря абсолютно и тогава си казах: "Готово е, може да се направи". Така че, първо,
трябваше да отворя самата Моя Сахасрара; тогава вашите Сахасрари можеха да бъдат отворени. И тогава почувства,
че страхотен поток от Моята милост потича. Такава милост даже върху Мен, върху лицето Ми, като пороен дъжд,
разбирате ли, върху Мен. Аз бях абсолютно напоена с тази радост; наистина се изгубих, абсолютно се изгубих. Един
вид почувствах, че цялото Творение сега отекна с това Вселенско съзнание - точно ей така. Всичко беше завършено,
само радостта проникваше. Беше толкова прекрасно време. И тогава Аз започнах Моята работа. Но както знаете, в
началото е много трудно да се говори за тези неща. Като за начало е много трудно човек да каже: "Аз съм такъв и
такъв". Много неудобно нещо е, изключително неудобно е да се каже на някого. Имам предвид, че ако имате някаква
сила или нещо подобно, ви е срам да говорите за нея; просто не искате да изпъквате и да ви сочат, разбирате ли.
Чувствате се толкова самотни в това и не искате да го споменавате на никого. Аз се справях с това доста дълго време,
но когато Сахасрара се отвори, знаех, че ще трябва да се появя в Моите истински цветове. Разбира се, все още не, все
още не съм се проявила, защото щеше да е ужасно, разберете. Но е така - когато Сахасрара се отвори, осъзнах, че сега
инструментът е действащ. Така че този инструмент, който е пред вас, е инструментът, чрез който ще узнаете Истината,
можете да намерите Истината, чрез този Мой инструмент. Защото чрез този инструмент ще имате пробудена вашата
Кундалини, ще получите вашата Реализация и чрез вибрациите си ще сте в състояние да знаете Истината. Вие вече
знаете, че обратната връзка между вас и Истината е започнала. Можете да зададете всякакъв въпрос и получавате
отговора. Така че най-напред ще се знае Истината и тази Истина, след като я знаете, ще бъде последвана от друго
измерение на Истината, и от друго измерение. И Аз знаех, че ще се постигне етап, където ще трябва да я дам цялата, а
вие знаете какво е цялата. Но в този инструмент има нещо специално, защото Сахасрара е - същността на Сахасрара е
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- интеграция, или екаграта. Аз ви казах какво е екаграта: това е като да съберете всички иглени уши заедно и да ги
нанижете заедно - това се нарича екагра; агра означава "краят", ек означава "един". Всички краища са събрани през
една нишка. Какво означава това? По един много фин начин, ако го разберем, всичките чакри са нанизани в Моето
същество. Това означава, че всички видове форми, които са създадени, всички видове религии, всички видове вери,
всички видове идеи, всички видове начинания, науки, видове йога - всичко! - всички те са нанизани в това Същество.
Да предположим, че някой е хатха йоги - тогава трябва да зададе въпрос: "Майко, Ти ли си хатха йога?"; и - край. Ако
правите раджа йога, просто попитайте: Майко, Ти раджа йога ли си?". Ако сте християни, само попитайте: "Майко, Ти ли
си Христос?". Ако сте мюсюлмани, просто попитайте: "Майко, Ти ли си Пророкът?" Кажете го. Дори да сте хора, които
не вярват в Бог, кажете: "Ти ли Абстрактният образ? Ти ли си Буда? Ти ли си Махавира?" Всички те са с Мен. Така че
всички вие, където и да сте, каквото и да сте развили, нищо не е прахосано, а му е дадено подходящо значение. Но с
това значение вие ще бъдете интегрирани също с другите, защото има една Личност, която ги има всички тях вътре.
Като хиляда имена на една Богиня. Така че автоматично те ще бъдат интегрирани. Можете да сте хиндуисти, можете
да сте мюсюлмани, можете да сте християни, ако искате да се наречете нещо подобно. Но щом станете Сахаджа йоги,
всички вие сте интегрирани. Може да ходите на църква, ако искате; може да ходите в джамията, ако искате, но знаете
кая е личността там. Схващате ли този въпрос? Това е същността на Сахасрара. И поради тази причина трябва да се
откажем от нашите погрешни идентификации. Например, ако кажете: "Аз съм християнин", тогава как сте християнин?
- "Аз съм (от - б. пр.) Англиканската църква", но това не е начинът на разбиране. Вие сте християни - добре. Тогава вие
следвате Христос, защото Аз съм Христос. Ако всеки следва един уличен фенер - можете да кажете - тогава всички са
обединени. Може и да търсите от един ъгъл, друг може да търси от друг ъгъл, но чрез тази интеграция ще осъзнаете,
че Светлината е една и съща. Така че всичките тези години, начинът, по който хората се биеха и караха, всичко това
ще бъде абсолютно неутрализирано. Това е красотата на интеграцията. Каквото и да следват навсякъде по света,
може да му се отговори. Но да предположим, че е някакъв сорт фалш, като вуду, тогава Аз не съм това - разбира се, че
не. Аз не съм лъжа. Каквато и да е истината, каквото и да сте следвали - нещо, което само се нарича истина - също (е
лъжа - б. пр.). В смисъл, както християнството не е Истината - Христос е Истината. Но ако сте християни и следвате
Христос по един фалшив начин - понеже да се следва папата изобщо не е да се следва Христос. Или, да речем, да
станете (от - б. пр.) Англиканската църква, не е да се следва Христос. Но ако следвате Христос (истински - б. пр.), дори
чрез Англиканската църква - хубаво; даже и чрез папата - добре. Защото сега сте открили Истината. Така че това беше
много важен и съдбовен ден - бих казала - 5 май. И всичко се случи много драматично, изключително драматично. Та,
разберете, Аз отидох на програма - не на програма - а отидох да разуча за местата на ужасните ракшаси, да видя що за
неща се готви да направи един от тях. Разбира се, бях си уредила Мои неща и останах в къщата на приятели. Но отидох
до лагера да видя какви ги върши той, какво готви - разбирате ли. И то много простичко и невинно, видите ли, та той
никога не би се сетил, че се готвя да направя някоя пакост. Изключително простичко и невинно. Аз изглеждам
толкова невинна - разберете, не Ме взимайте за такава - Аз съм изключително умна! Така че отидох и тоя човек Ме
учеше да бъда негов "велик ученик" и разни такива. [смях] Така че когато отидох на брега на морето и видях какво се
готви да направи той, разберете, Аз много се ядосах. Една жена Ме попита: "Какво е това сега?" Отговорих: "Трябва да
побързам. Трябва се направи сега, няма нужда от повече време, защото само виж какви ги върши той!" Той работеше
върху много лош... много върху чакра, която трябва да се почита, и почувствах, че трябва да направя нещо за това. И
наистина се случи, че Аз просто можах да отваря Сахасрара. Казах: "Ето това е!". Вижте, понеже сигурно сте чували, че
Богинята няма... Тя е Нишпрайоджана - Тя няма цел, изобщо няма цел. Но ако целта се изпречи на пътя Й, тогава Тя
може и да направи нещо. Но Тя няма своя собствена цел, Тя няма абсолютно никаква цел, безполезна. Без никакво
желание. Представяте ли си?! Също без никакви атрибути (характерни качества - б.пр.). Какво нещо! А вие виждате
само половината, каквото и да е то. Такава личност, когато се изправи пред подобно изискване, се появява със своя
форма. Така че разберете от това, че в този ден на Сахасрара, вие също трябва да изисквате. Искам вие да изисквате и
да искате, защото Аз нямам желания. Така че давайте! Вие имате всички права да изисквате от Мен. И помолете за
най-голямото и за най-висшето, и за най-фантастичното, и помолете за нещо голямо. Днес е много велик ден. Отидете
си у дома, помислете за това. Също решете колективно. Сега ще си тръгвам. Така че вие решете и отправете искане, и
то може и да бъде изпълнено. Сега, да бъде Твоята воля, не Моята! [разговор след лекцията] Така че сега ще се
раздвижа. Надявам се, че всички вие ще дойдете на 7-ми и ще доведете всичките си приятели. Може и да се получи
голяма навалица, не мога да кажа. Но навалицата е навалица, разберете. Сахаджа йогите са Сахаджа йоги. Може и да
се събере голяма тълпа, от която - разберете - ако я вкараме в морето, ще откриете, че само двама са останали. Така



че един Сахаджа йоги е нещо различно. Може и да имаме много хора, не зная, може би зависи от Какстън Хол. Не зная,
защото... [не се чува]. Благодарение на срещите в Какстън Хол Моите деца загубиха всичките си места и всички техни
[не се чува]... Дъглас Фрай: Помислих си, че би излязло нещо от това. Шри Матаджи: Ха-ха, знаел си го! Дъглас Фрай:
Знаех, че нещо странно ще се случи; трябваше. Шри Матаджи: Има една поговорка: когато лисицата ще умира, тръгва
към града. После те Ми казаха, че ще дойдат в Какстън Хол. Рекох си: "Много добра идея. Много добра клопка." И не
само един човек, всички изгубиха вибрациите си. Сахаджа йоги: Спаднаха. Шри Матаджи: Вижте, омразата няма да
изработи нищо. В известен смисъл е хубаво, че тази жена също дойде. Да видим, в крайна сметка тя е жена и ние
можем да поработим върху нея, въпреки че е много горделива. Сахаджа йоги: Тя има много его. Шри Матаджи: Аз се
здрависах с нея, издигнах й Кундалини, а скоростта, с която се издигна - леле. Ще й издигна Кундалини - добре. И дума
да не става, няма много надежда за нея, но ще видим. Може и да се получи добра група. Лорд Хелшам е там,
разберете, запознах се с него на вечеря в много, много тесен кръг. Д-р Нагендра Сингх беше там и каза: "Тя е много
голям духовен лидер от Индия. Ако искате да знаете нещо за Истината, Тя ще може да ви каже". Лордът рече: "Знам
всичко за истината". Така че д-р Сингх Ме попита: "Какво знаете за този човек?" Отвърнах: "Неговата Кундалини е
замръзнала там долу". А онзи много се гордееше, видите ли - "Знам всичко за Истината". Представяте ли си - да каже
такова нещо?! Сахаджа йоги: Да взема ли малко вибрации от Вас? Шри Матаджи: Набхи, повечето от вас имате
(проблеми с - б. пр.) лява Набхи.
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Пуджа за Гуру ПурнимаАшрама в Долис Хил, Лондон - 8 юли 1979 г. Днес е денят на Гуру Пурнима. Това е денят на
пълнолунието - ето защо се нарича пурнима. Гуруто трябва да бъде като пълна луна, тоест напълно израснал, напълно
съзрял. Има 16 кала или фази на Луната, а когато дойде пълната пурнима - денят на пълната Луна - всичките 16 кала
са завършени. Знаете също, че във Вишудхи чарка има 16 под сплита. Когато Кришна е описван като Вирата, Той е
наричан Сампурна - пълната инкарнация на аспекта на Вишну, защото е получил напълно завършени тези 16 фази.
Така че днешното число е 16. Шест плюс едно - седем. Сега трябва да разберем значимостта на Гуру . Защо да имаме
гуру, когато имаме Бог? Имаме Шакти, тогава защо да имаме гуру? Каква е нуждата да имаме гуру? Гуру означава
"тежест" - тежестта. Ние получаваме тежестта от магнитните сили на гравитацията на Майката Земя. Така че гуру
означава "гравитация", гравитацията в личността. Защо да имаме Гуру? Понеже да познаем Бог е лесно, особено в
Сахаджа Йога, да бъдем едно с Него. Веднага щом получите Реализация в Сахаджа Йога, съвременната Сахаджа Йога,
веднага придобивате правото да давате Реализация на другите. Казва се, че гуру е личност, която ви кара да срещнете
Божественото. Това не е така, защото всяка личност със Себерализация в Сахаджа Йога може да издига Кундалини и
да дава Себереализация на другите, веднага щом са докоснали Сахасрара или отворили Сахасрара. Но обикновено
реализираната душа не може да го направи. Която и да е родена реализирана душа не може да го направи сама - тя
трябва да има позволение от Мен, каквато съм днес. Ето защо се казваше, че гуруто е този, който ви кара да срещнете
Бог; издига Кундалини и ви кара да бъдете едно с Бог. Понеже в онези дни, когато гурутата бяха себереализирани,
когато гурутата бяха реализирани, те имаха правото и силата да издигат Кундалини, само след като са достигнали
много голямо ниво на еволюция - пълно пречистване, пълна необвързаност. Така че не беше възможно за хората да
дават Реализация, когато просто са докоснали състоянието на Реализация. Повечето гуру в древни времена
започваха първо чрез чистене на хората. Първо ги изчистваха, един по един, издигаха Кундалини, докарваха я до
всяка чакра и после им даваха Реализация. Това беше изцяло различна техника. Можете да кажете, че това беше
техника като волска каруца. Ето защо се даваше една мантра за определена чакра, където беше проблемът, където
Кундалини спираше. За някои хора това отнемаше дори по десет години, за толкова изработваха една чакра.
Познавам хора, които са работили върху Агнйа по десет, по двадесет години. Но вие знаете, че в Сахаджа Йога можем
да се изчистим просто ей така. Това има общо с особената ви гуна-(ати?; преобладаваща гуна - б. пр.). Така че първата
представа е, че човекът, който ви кара да срещнете Бог, е гуруто. Той трябва да бъде малко понапреднал, защото за
вас сега е детска игра да издигнете Кундалини и да го направите някого с Божественото. Но все още не става гуру,
според терминологията на Сахаджа Йога. Дори да имате викалпа, да имате съмнения относно Сахаджа Йога, пак
можете да издигате Кундалини. Дори когато вашата читта, вниманието, не е ясно очертано, пак можете… Чистата
истина, как, как е проработила по този начин, така красиво? Тя е проработила, бих казала, на този кръстопът; но може
и да ви разкажа по-късно. Но тя е чисто божествена, не е замърсена от каквото и да е състояние, в което се намирате;
тя тече, абсолютно чиста и божествена. При другите беше различно - те трябваше да се пречистват, да се изчистят.
Като инструменти вие сте съвършени, но като гуру не сте. Каквито и да са вашите недостатъци или каквото и да ви
липсва, повдигнете ръце и Кундалини ще вибрира по гърба ви и ще говори. По пръстите ви ще вибрира със страхотна
сила. Попитайте някого и той ще ви каже, че е изненадан и ви завижда. Другите не могат да разберат как така,
повдигайки пръстите си, вие сте съвършените инструменти. Понеже сте създадени от някой, който е много съвършен.
Но вие не сте съвършени гуру, това трябва да се разбере. И ето защо имате нужда от Гуру, който да ви казва какво е
предписанието. Както ви казах, гуру означава гравитация. Вие не можете да кажете къде е оста на Майката Земя,
нали? Не можете да я видите, тоест не можете да я видите с очите си, не можете да я усетите. Но се казва, че има ос,
около която Майката Земя се върти. Тя е енергия - енергия, около която Майката Земя се върти. По същия начин вие
имате ос, която е вашата Сушумна и ви дава гравитацията. Първото важно нещо за един Гуру, е че вашият център на
тежестта е един. Всичко се центрира върху тежестта. Докато вниманието ви не е напълно фиксирано върху този
център на тежестта във вас, която се нарича дхрува, и е фиксирана точка, вие не можете да станете гуру. Така че
тежестта идва при вас чрез изчистването на вашето внимание, като наблюдавате къде отива вниманието ви. Как
достигате вашия център на тежестта или нещо, което има опорна точка? Как го откривате? Балансираме и когато
равновесието е пълно, тогава казваме, че това е центърът на тежестта. По същия начин вашето внимание би трябвало
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да държи центъра на тежестта в пълно равновесие. Така че първото нещо е, че би трябвало да сте уравновесени. Но
уравновесеният човек не е като закован, не е твърд. А неуравновесеният е човек, който търчи насам-натам. Даже след
като дойде в Сахаджа Йога тича подир това, тича подир онова. Такъв човек не може да постигне много. Фиксирайте
вашия център на тежестта - точката на равновесие в Сахаджа Йога. Това е много по-важно, отколкото да правите
всичко друго. Най-напред, фиксирайте вашият център на тежестта, а после ще се изненадате, че каквото и да виждате
извън Сахаджа Йога, в светлината на Сахаджа Йога ще осъзнавате как то е свързано със Сахаджа Йога и как е
свързано с опорната ви точка. Да речем, че е против нея - ще видите къде е против нея. Ако е за нея, ще видите къде е
за нея. Например, четейки книги, веднага ще знаете каква е истината, какво не е иситната. Но ако нямате фиксирана
или постигната тази точка, тогава ще се подхлъзвате в една или друга посока. Всичко ще може да ви привлече;
можете да се изпаднете от истината. Така че тази точка трябва най-напред да се фиксира в нас. Можете да я наречете
дхрува пада - положението на Кундалини върху фиксирана точка, от където разбираме, че всичко се излъчва от нея.
Всичко се контролира от тук - светлината вътре в нас, чрез която виждаме какво е мрак и какво е реалност. Но при все
това, дори и да славите и казвате всички имена и рецитирате всичко, то няма смисъл, докато не развиете дисциплина
спрямо това. Дисциплината е стхаи бхава или, може да кажете, емоцията на неизменността за гуру сева или
превръщането в гуру. Вие трябва да дисциплинирате тялото си, да дисциплинирате ума си, да дисциплинирате себе си.
Да речем, в Сахаджа Йога това е толкова просто нещо за постигане. Имам предвид, че вие сте просто колектив, вие не
сте гуру. А как се дисциплинирате? Да речем, някои хора имат тромаво тяло. Тогава би трябвало да се захванат с това,
за да имат подходящото тяло. Оформете тялото си. Това не е да измъчвате тялото си, а да овладеете тялото си.
Например, не бих казала да отидете и да седите в леденостудена вода. Това е грешка, ще измръзнете и костите ви ще
станат ужасни. Но трябва да направите всичко, което се изисква, за да постигнете меко тяло и тяло, което може да
живее при всякакви обстоятелства. Разбира се, трябва да го атакувате мъничко, така че да сте в състояние да седите
на пода както трябва, да спите на пода както трябва. Не бива да има проблем с тези неща. Трябва да имате
дисциплина. Сахаджа Йога е истинска благословия, но понякога може да бъде замаскирана благословия. Ако я
приемате за даденост, можете да се отнесете нанякъде, няма да напреднете много. Така че тялото би трябвало да е
такова, че да може да понесе върху себе си голям товар, да е годно да върши много работа. От вас зависи да решите
за тялото си. Вижте какво е тялото на вашия Гуру. Аз изнасям много работа чрез Моето тяло. Работя часове наред.
Мога да будувам часове наред. Никога няма да кажа, дори и веднъж, че тялото Ми не е добро. Имам толкова хубаво
нещо. Но съществува и много голяма тапасйа, отречение. Страхотно изпитание, защото човешкото тяло трябва да
изработи някои неща. Знаете, че по времето на Рама, Той трябваше да ходи бос през цялото време. Той беше цар, а
трябваше да живее в колиба. Така че не бъдете доминирани от луксове и удобства. Нямам предвид с това да ненужно
да измъчвате тялото си, въпросът изобщо не е в това - понеже винаги трябва да давам нещо балансиращо. Но не
глезете тялото си, така че то да се превърне в препятствие за вашето покаяние. Поддържайте тялото си чисто.
Уважавайте тялото си. И то ще бъде много бъде много щастливо, когато разбере, че сте го използвали за божествена
цел. Има една индийска дума - бхайтак. Не зная дали има английски еквивалент, но бхайтак означава "силата да седя".
Това е гравитацията. Колко дълго можете да седите в една поза - "Какъв е твоят бхайтак?" Както докато учите или
другаде, ще ви попита: "Какъв е твоят бхайтак? Имаш ли бхайтак?" Това е силата да сте седнали върху една точка.
Колко дълго можете да седите без прекъсване. Ето как съдите за вашата гравитация. Докато нямате бхайтак, не
можете да бъдете гуру. Така че тялото трябва да бъде възпитано както трябва. Трябва да бъде гъвкаво. Въпросът не е
да отслабвате или напълнявате, а тялото би трябвало да е такова, че да сте в състояние да то използвате за вашата
цел като гуру. Понякога ще откриете, че не можете да спите на пода. После когато поспите три-четири дни на пода,
тялото ви ще бъде щастливо. Ще ви боли един-два дни, ще боли. Но не оскърбявайте тялото. Вижте другата страна на
ситуацията - не се къпете, не се поддържате наред. Тогава обиждате тялото си. Грижете се за него. Може да трябва да
се погрижите за неговата мекота, за нежността на тялото. Отнасяйте се с уважение към него. Държейки се варварски,
обиждате тялото си. Така че тялото е много важно. То е направено от пет елемента. А всичките тези пет елемента в
нас като гуру трябва да са бляскави. Мога да продължа още по този въпрос, но сега се замислете. Помислете си какво
трябва да направите с тялото си. Как ще използвате петте елемента вътре в тялото си да ги пречистите, да ги
направите красиви, така че светлината ви да блести. Гравитацията идва във вас, в тялото ви, по този начин, така че
вие започвате да генерирате вашата сила или вашия принцип гурутва - принципът на овладяването - чрез тази точка
на вашата тежест. Вторият въпрос е, че вашето внимание би трябвало да има тази гравитация. Вашето внимание е
много важно. Човек, който лесно бива обезпокоен, не е дълбока личност. Или пък лесно се увлича от нещо, като



емоции или, да речем, от интелектуални занимания. Като гуру, за вас ще има изкушения. Хората ще ви предизвикват;
някой ще ви излезе с много голям интелектуален багаж или нещо подобно. Тогава веднага ще се почувствате
предизвикани и ще кажете: "Добре, нека подхвана ситуацията". Подхванете я от точката на Сахаджа Йога, от вашата
тежест. Просто седнете с вашата тежест и вижте за себе си. Незабавно ще знаете как да подхванете ситуацията. Няма
нужда да говорите на този човек, ще се справите добре със ситуацията. Не на интелектуално ниво, а на нивото на
вашата гравитация. Вниманието има гравитацията, то издърпва надолу егото и суперегото на другите хора. Тогава
няма да се разочаровате силно за едното нищо. Ако започнете отвън, може и да проработи при човешките същества.
Например, изследвайте поведението си - как се държите с другите. Или изследвайте вниманието си как се държи към
външните неща. Какво привлича вниманието ви? Какво атакува вниманието ви? Изучете вниманието си. Чрез това
изучаване ще сте в състояние да фиксирате вниманието си в неговите марйади, в неговите граници. Щом поставите
границите на вниманието, тогава дълбочината започва да се развива. Личност, която няма граници, никога не може да
има дълбочина, ще се разпростира ей така, винаги, без никаква дълбочина. Така че вие трябва да поставите граници,
като разберете вниманието си - "Стига толкова с това; хубаво, край с онова". Някои хора в Сахаджа Йога, виждала съм
го, започват да се интересуват от пациент. За тях пациентът става важен. Или се интересуват от някого - че трябва да
му дадат Реализация; да речем, "майка ми, баща ми, моят…" И през цялото време говорят за това - "моята работа,
моите дрехи, моето…" - все за нещо "мое" и не знаят как да теглят чертата. Вие трябва да знаете къде да теглите
чертата - това е марйада. Иначе цялото нещо ще се прахоса, ще станете лекомислени. Няма да има никаква
гравитация. Така че вие трябва да знаете колко далече да стигнете с даден човек, когато като гуру имате работа с
него. Тогава сте майстор. Но ако не знаете къде да теглите чертата, може и да прекрачите линията и да попаднете в
лапите му. Така че най-добрият начин да се справите със ситуацията е да навлезете в съзнание без мисли. Отново и
отново, пак и пак, го установявайте. Някои хора Ми се оплакват, че не е лесно да се направи. Това е най-лесното нещо
за правене, ако се откажете от всички други безсмислени неща, които вършите. И тогава гравитацията ще ви даде
мъдростта да правите точните неща в точното време. Ашрамът е мястото, където трябва да се научите да бъдете гуру,
но откривам, че това не винаги е добър експеримент. Щом имат ашрам, хората го приемат за даденост. Мислят си, че
това е място да се настанят добре и да си живеят, а едни хора ще работят, други ще се наслаждават, някои ще плащат,
други няма да плащат. Най-често така става. Вие трябва веднага да откриете личността, която наистина има духовния
авторитет и да се опитате да я следвате. Вместо това се опитвате да се смесвате с хора, които са с по-нисък духовен
авторитет. А той спи до 9 ч. сутринта, всички спят. В ашрама никой не бива да спи след 6 ч. сутринта, това е абсолютно
нещо, абсурд. Трябва да си лягате рано и да ставате рано. Всички трябва да ставате в 6 ч. сутринта. Знаете ли по кое
време става вашата Майка? А какво намирам? Никой не е на крака. В Индия всички стават много рано. Но откривам,
че тук никой не е на крак и Моето внимание е върху Мен. И не осъзнавате колко важни са всичките тези неща - това е
време на тренировка за вас. За това сте родени, за това сте търсили с години. Сего го получихте, трябва да се
дисциплинирате - а съм виждала в ашрами, където хората плащат големи суми да получават по-добро обслужване в 4
или в 3 сутринта - понеже в Сахаджа Йога всичко трябва да дойде от вас. Това е времето за това. Най-много мога да
помоля хора, които не са наред, да напуснат за малко, да живеят навън и тогава да се върнат в ашрама. Това помага
малко, но не много, защото Аз също съм Майка, въпреки че съм Гуру. Именно вие би трябвало да се накарате да
съзреете - ще съзреете много по-бързо, отколкото Аз да ви налагам разни неща. Да търсите грешките в другите, а не в
себе си. Трябва да имате дисциплина, време сутрин да станете, да направите малка пуджа или нещо такова, да
прекарате поне половин час всички заедно. Би трябвало да сте готови в 6 или в 6:30 ч., да седнете, да медитирате. Аз
трябва да създавам правила за вас сега, защото вие не искате да ги поставяте. Удивена съм също, че много хора не
знаят наизуст Моето аарти, дори след толкова много години. Ето какво е Сахаджа Йога, защото съм Махамайа. Така че
трябва да го научите сами, трябва сами да го направите. Лесно е да се говори за Сахаджа Йога, много лесно - ставате и
говорите - понеже сте го чували от вашата Майка, говорите. Това няма да направи впечатление на другия, ще се
прахоса, защото трябва да идва от вашия център на тежестта. Това е най-голямото нещо, което можете да направите
за себе си - да се дисциплинирате напълно. И да се дисциплинирате изцяло и на оправите напълно тялото си,
вниманието ви да е наред. Вниманието се коригира по много начини. Както казах, гледайте къде отива вниманието ви.
За какво друго ще говорим освен за Сахаджа Йога? Има ли нещо по-красиво или по-интересно, по-проявяващо се от
Сахаджа Йога? А каква е работата на Гуруто? Нищо друго освен да изяви самия Парабрахма - цялата работа на
Божественото. Това е работата на един Гуру. Да изложи напълно как работи Парабрахма е работата на Гуруто в
днешните времена. Не само издигането на Кундалини. А след издигането на Кундалини, би трябвало да сте в



състояние да кажете всичко за Божествените сили. За целта трябва да учите, трябва да четете, трябва да разбирате.
Сега разбирате ли разликата между предишните гуру и днешните гуру? Понеже те възпитаваха с такава страхотна
дисциплина, че едва един или двама ставаха гуру. Минаваха през такова учене и такива разпити и изпити, и тестове,
че като станеха на 75 години или нещо такова, тогава ставаха гуру. Но ние трябва да сме бързи, а най-добрият начин е
да оценяваме себе си. Може би традицията на западните държави не дава много устрем към дисциплина. Това се
нарича подкастряне на себе си. А един дисциплиниран човек е единственият, който може да бъде Сахаджа йоги.
Спонтанността работи най-добре при дисциплинирания човек. Дисциплинираната личност е тази, която знае, че
техниката и енергията са спонтанност. А какво ще прави спонтанността с човек, който се разпилява? Не може да
проработи - инструментът е толкова ужасен. Така че вие дисциплинирайте себе си, а другите ще се дисциплинират
чрез вашето поведение. Щом сте дисциплинирали себе си, когато станете гуру, имате определени привилегии като
учител. И това се използваше като оръжие от някои учители преди, но вие не го използвайте. Просто ви го казвам като
нещо странично. Всичките гуру имаха страхотен гняв, това се очакваше. Например като Аллаудин Хан сахиб, бих
казала, който беше велик музикант. Той беше учител на Рави Шанкар, а Моят баща беше политически съветник на
махараджата на Майар. Отидохме при тях, Аз също бях там. По онова време Рави Шанкар имаше слава тук и там.
Имам предвид, че той е доста добър артист, при все че неговият учител изпитваше много голямо уважение към Моя
баща. Отнасяше се към баща Ми с голяма почит. Той свиреше нещо, беше много добър на мриданг . Свиреше на
мриданг за баща Ми. В онези дни мелодията, лахара, която се свиреше на мриданг, беше много проста; това се
свиреше. Така че баща Ми помоли Рави Шанкар да я изсвири… (записът прекъсва за кратко) И при най-малкото нещо
взимаха един бас и удряха, разбирате ли. Така че хората бяха много внимателни, когато седяха близо до камъка. И
хората стояха далече от тях. А гурутата хвърляха камъни, държаха чимпта, дълга маша като тая. Ако някой се
приближеше до тях, го удряха. При най-малкото нещо удряха по една чимпта на ученика. Тя е дълга, направена от
желязо и е с двойни щипци. И удряха човека през пръстите. Това беше ситуацията, преди да дойда тук като гуру,
знаете. Вижте, трудно е да бъдеш Гуру и Майка, не мога да правя и двете неща. Но такава беше ситуацията, даже онези
велики артисти, които днес свирят велики неща - както днес ще чуете Кхан сахиб. Отидете и го попитайте за неговия
гуру, колко пъти го е бил; абсолютно ги биеха за всяка грешно изсвирена свара (нота - б. пр.). Беше абсолютно
целомъдрие, абсолютно дисциплина. Ако гуруто кажеше да дойдете утре в пет сутринта, дори и гуруто да дойде или не,
вие трябваше да сте там в пет часа. За всяко изкуство в индийски стил беше така - абсолютна дисциплина. Без
дисциплина дори не се преподаваше. Ужасно строги възпитатели. А това, което ползваха, не ни е нужно тук в Сахаджа
Йога. Няма нужда да използвате гняв в Сахаджа Йога. Това е защото не съм ви дала, на съм ви преподавала никакво
познание с гняв. Вероятно трудно ще се намери и един човек, който да Ме е виждала да избухвам. Това не е начинът,
по който Сахаджа йогите ще преподаваме познание на другите. Ние трябва да бъдем много меки и мили заради
модела на вашия собствен Гуру, понеже Тя е мила, Тя е много мека и е много убедителна и любезна. По същия начин
трябва да сте и вие, защото друг модел не сте научили. Ето защо не се захващайте с този модел, където хората са
много избухливи и излизат от кожата си. Не подхожда на един Сахаджа йоги да е такъв. Имам предвид, че онези
гурута имаха такива страхотни сили, че също можеха просто да превърнат някого в пепел, разберете, с такъв гняв
живееха. И имаха някъде си един гуру като Гибралтарската скала - виждате го и си разбивате главата. Поне една
изненада - трябва да ви набие добре, иначе не е ваш гуру. Такава беше системата. сега имаме един голям артист при
нас. Той също трябва да си спомня своя гуру, който сигурно е бил анистина хубавичко, преди да му предаде знания.
Казваха: "Без да ударяш и дялкаш, не можеш да създадеш добър ученик". А този път вие ще отправите
предизвикателство и ще докажете, че вашата Майка беше изключително мила и въпреки това сте издялкани красиво
чрез собственото си дялкане. Ето защо ви моля да го направите сами, защото Аз не мога да го направя като Майка. И
ето защо то е ваша отговорност. Имам предвид, че днес е денят, когато всички ние трябва да решим, че сега ще бъдем
Гуру. Аз ще се оттегля като Гуру; хубаво е да бъда ваша Майка, хора. Сега вие трябва да бъдете Гуру на други хора, а за
целта трябва да знаете какво да постигнете. Вие имате всичките сили във вас, можете също да ги проявите. Но не
можете да бъдете следвани докато не станете Гуру. Това е единствената разлика. Ако искате да имате последователи,
тогава трябва да издялкате себе си по такъв начин, че веднага щом ви видят, хората да кажат: "Тук е човекът" - с тази
тежест. Мисля, че за днес е достатъчно. Сега - пуджата. Само едно нещо - последното, най-важното - не можете да
правите театър от това. Напротив, хората ще си помислят, че сте луди. Би трябвало да идва отвътре - да развиете това
достойнство в себе си, тази сдържаност, това равновесие, това разбиране - вътре в себе си. Любезно и достойно
държание, красива личност - благосклонна, но стояща над всички останали чрез своята гравитация, дълбочина,



благовъзпитаност, щедрост, подходящо търпение, спретнатост, чистота, а над всичко - любов, сърце като океан,
всепрощаващо. Сигурна съм, че следващата година ще имаме няколко Гуру тук, които вече са събрали няколко
ученика около себе си. Нека Бог да ви благослови!
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Днес ще говоря на ангилйски, както беше решено. Даже и утре може и да трябва да говоря на чужд език.

Днешната тема е връзката между Кундалини и Калки. Думата Калки всъщност е съкращение на думата Нишкаланка,
тоест същото като Моето име, което е Нирмала. То означава „неопетнено чисто” – нещо, което е безупречно чисто,
Нишкаланк, без никакви петна или белези.

И тази инкарнация е била описана в много Пурани – че ще се появи на Земята на бял кон в село Шамбаипур, както го
наричат. Много е интересно как хората приемат всичко буквално. Думата Шамбала означава бхал, тоест челото –
тоест на това ниво Калки е разположен на вашия бхал. Бхал е челото и тук ще се роди Той – това е действителното
значение на думата. За нас, между Христос и тази инкарнация на Махавишну, наречена Калки, на хората им е дадено
време да се поправят, за да влязат в Царството на Бог, което време в Библията е наречено Страшния съд. Вие ще
бъдете съдени, всички вие ще бъдете съдени на Земята. Населението на земята е максималното, понеже всички
онези, които имат стремеж да влязат в Царството Божие са родени в днешни времена или ще се родят много скоро.

Това е най-важното време, понеже Сахаджа Йога е Страшният съд. Това е фантастично, но е факт и е истината.
Въпреки че вие разбирате, че любовта на Майка прави много лесно за вас получаването на Реализация, а цялата
история със Страшня съд изглежда като ужасяващо преживяване, всичко това беше направено много красиво и
много нежно, и деликатно, и не ви безпокои. Но това е Страшният съд, казвам ви, и всички вие ще бъдете съдени чрез
Сахаджа Йога, независимо дали можете да влезете в Царстовото Божие или не.

Сега в Сахаджа Йога идват хора с различен вид внимание или читта. Може да има хора, които са прекалено
тамасиврати – онова, което наричате инерция или по-голяма мудност или бавноподвижен темперамент. Когато тези
хора прекалят с това, изпадат в зависимост или злоупотребяват с алкохол, или с някакви подобни неща, които ви
отдалечават от реалността и ви вцепеняват. Другата страна, както знаете, са десностранните хора, които са
придобили прекалено много амбиции.Тези изключително амбициозни хора искат да победят целия свят. И искат да
станат нещо съвсем независимо – зловредно и злокачествено като рак. Не искат да запазят връзката си с Бог.
Можете да видите как в Кали юга хората са стигнали до крайности. Някои от тях се заравят прекалено много в
алкохолизма или в нещо, което можете да наречете отклоняващо ви от вашето съзнание и от вашето Себе, от
истината и красотата. Други пък отричат, те отричат всичко красиво и са его-ориентирани. Така че има хора, които са
ориентирани към суперегото, много силно обусловени и летаргични, лениви и абсолютно отвратителни. На другия
край са хората, които са изключително амбициозни, амбициозни и взаимноразрушаващи се чрез своите амбиции и
конкуренция. Тези два типа хора с крайна природа изключително трудно влизат в Сахаджа Йога.

Но хората, които са в центъра, лесно биват абсорбирани в Сахаджа Йога. Още повече хората, които не са така сложни,
а са простодушни – каквито са по селата – много лесни да поети от Сахаджа Йога и те се залавят с нея без никаква
трудност. В града можете да видите, че резлутатът от толкова много Моя работа са едва двеста-триста души днес. Но
ако Аз отида в някое село, цялото село от пет-шест хиряди души идва и всички получават тяхната Реализация без
никаква трудност. Понеже се предполага, че хората в града са много заети. Там имат толкова много други
притеснения. Хората там си мислят, че има много по-важни работи от това се търси Бог и да си губят времето в
подобни начинания, като търсенето на Бог.
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При подобни обстоятелства Сахаджа Йога пуска корените си много нежно в сърцата на всички търсачи. Тя работи
много спонтанно и получавате вашата Реализация без никакви трудности, без никакви усилия, без да плащате за това,
без да се захващате с някакви изтощителни упражнения.

Когато говорим за Калки, трябва да помним, че между получаването на Реализация и влизането в Царството Божие,
можем много да съгрешаваме. Това се нарича Йога бхраста стхити – хората се захващат с йога, влизат в йога, ала все
още са очаровани от своите правритти (наклонности – б. пр.). Например, един ориентиран към егото или към парите
човек, който иска да доминира, може да формира група от хора, над които да властва чрез идеите си, може да тръгне
към упадък и останалите хора също ще тръгнат с него, даже в самата Сахаджа Йога. Това се случваше много често в
Бомбай. Среща се често и продължава, но е познато като йога-бхраста, когато човек изпада от своята Йога (връзка с
Божественото – б. р.), слиза от своята Йога, понеже Сахаджа Йога ви дава цялата свобода – да паднете или да се
издигнете. Но ако отидете при който и да е друг гуру или практикувате който и да е друг вид йога, където се прави
пречистване и където хората са тренирани и дисциплинирани още от детството, ако в тази йога гуруто види, че по един
или друг начин сте наранени или засегнати толкова зле, че сте изгубили връзката с останалите – като при операция –
той взима и ви изхвърля.

В Сахаджа Йога това е оставено на вашата свобода. За да го разберете, трябва да се придържате към източника,
трябва да се придържате към растежа, да се придържате към Цялото, а не към една или друга личност, която се
опитва да подчини останалите. В Сахаджа Йога всеки, който се опитва да изпъква прекалено, бива свален, тъй като в
природата – трябва да сте виждали – нищо не расте извън предела, както човешките същества имат определен ръст,
дърветата имат определена височина. Всичко е контролирано. Вие не можете да се перчите в Сахаджа Йога, нито да
правите групи за нещо специално. Виждала съм в Сахаджа Йога, че има някои хора, които особено се изтъкват и
молят другите да докосват нозете им. Най-изненадващото е, че неизменно подобни хора биват разобличени за нула
време и се знае, че те излизат от Сахаджа Йога. Това е така, защото чакрите им са блокирали, много лошо блокирани,
макар и те да не го чувстват за известно време. Може и да имат вибрации, но падат по-надолу и по-надолу, докато
напълно се свърши с тях.

Тази йога бхраста стхити е най-лошото нещо, което може да се случи на един Сахаджа йоги. Най-напред не постигате
вашата Йога (връзка с Божественото – б. пр.), а ако получите Йога, то скачате в нещо като състояние, което е описано
от Шри Кришна и се нарича ракшаса йони (от семката, от пола на ракшасите, изчадие адово – б. пр.). Онези, които
идват в Сахаджа Йога, трябва да знаят, че трябва да се придържате както трябва към едно нещо, иначе какво е вашето
йони, което получавате, ако умрете без Йога! Може и да се родите отново като човешко същество, може и да стане, но
този ваш живот е пропилян. Ако пробвате подобни номера, след като дойдете в Сахаджа Йога, ако се опитвате да
впечатлите другите, че сте велика реализирана душа, че постигнали това и онова – както сте правили преди да
постигнете Реализация – тогава е налице много сериозно нарушение и ще бъдете наказани за това. Това е силата на
Калки, която работи тайно зад Сахаджа Йога. Калки означава, че има единадесет сили, които пазят красотата на
Сахаджа Йога. Всеки, който се опита да се заиграва със Сахаджа Йога, е ранен много лошо.

Така че днес ще ви разкажа за опасностите да си играете с Божественото. Досега хората не им обръщаха внимание.
Те измъчваха велики светци. През цялото време хората са измъчвани. Сега ги предупреждавам в почти всяка Моя
лекция да не играят номера в наши дни, понеше Калки вече е включен. Не се опитвайте да притеснявате никого, който
е свята личност, който е добър човек. Внимавайте с това, защото Калки е включен. И щом тази сила ви застигне, няма
да знаете как да се скриете.

Не само на Сахаджа йоги, но и на целия свят казвам: внимавайте! Не се опитвайте да навредите на другите. Не се
опитвайте да се възползвате от тях, и не се опитвайте да се перчите със силите си. Понеже щом това разрушение
започне в живота ви, няма да знаете как да го спрете. Веднъж бях в Андра Прадеш и казах на хората там да не
отглеждат тютюн. Те много Ми се ядосаха и си помислиха, че засягам препитанието им. Не искаха да слушат. Също ги



предупредих да внимават – „Калки е в морето и ще ви вземе на мушка. Ще ви споходи”. Вече знаете какво се случи
там . Същата случка имахмеи в Морви. Миналата година едни големци от Морви се срещнаха с Мен. Те вярваха в един
много ужасен човек, уж светец, който наистина разрушаваше семейство след семейство. Попитах ги защо вярват в
този човек , който отклоняваше вниманието им към материални неща. Защо му вярваха? Във всяка къща в Морви
имаше снимка на този ужасен човек. Когато им казах, не Ме послушаха. Помислиха си, че му завиждам. И вие знаете
какво се случи в Морви . Това е факт. Същият беше случият с панда (или пандит, учен – б. пр.) от Матхура . Бях ги
предупредила да изоставят прословутите си занимания или някой ден Ганга напълно ще ги погуби. И когато
наводненията се надигнаха по реките Ямуна и Ганга – видях го по телевизията в Лондон – всички тези пандити
търчаха през глава с вещите си.

Когато се свързвате или живеете с тези ужасни хора, вие също страдате. Невинните страдат. Защо да се впечатлявате
от подобни хора? Това е нещото, за което трябва да платите. Когато сте впечатлени, също се компрометирате.
Всъщност няма значение дали ходите там. Значи щом е пандит на предците ни, то трябва да му дадем нещо, така ли?
Представете си! Реките на любовта и на радостта текат там, а тези хора са обърнали гръб на реките и ви искат пари.
Що за глупави хора са те? Толкова глупави, безполезни хора, а вие им давате пари и си мислите, че сте направили
голяма пунйа.

Такъв вид живот сте водили – на компромисите. Без да разбирате какво е истина и какво не е. Едната страна е
пълната сляпа вяра във всички тези неща, които се случват не само в Индия, но и по целия свят. Ние сме обикновени
невинни хора с много хавикта в тях. Но това не значи да сме глупави и малоумни. Наскоро на една среща в Авадгаон
бизо до Рахури казах, че хората от Витхал Мандир (храм на Витхала – б. р.) в Пандарипур, наричани бадве (свещеник,
„довереник на божеството” – б. пр.), и трябвало да бъдат хубавичко наказани за начина, по който малтретират
поклонниците и да се направи нещо за тях. Всички леко се подразниха, когато го казах, защото за тези поклонници,
онези бадве, които са ракшаси от пълт и кръв, са нещо велико. Те чупят главите на хората, които са извървели хиляди
мили, сякаш са кокосови орехи, когато хората се покланят в намаскар. Такава жестост извършват над тези невинни
обикновени хора. Мислите ли, че бих ги подкрепила, след като отстоявам истината и религията, и състраданието?
Слава богу, след три месеца, всичко бе взето под контрол на правителството.

Така често срещано сред нас е да виждаме с очите си какво се случва. И въпреки това продължаваме със същите
неща и в храма. Даже в името на Бог вършим грях подир грях. Добавяме грехове към греховете и вместо да ги
изчистим и разберем чрез развитите си мозъци, ние просто добавяме нови. Тези хора Аз наричам тамаси – които не
използват мозъците си. Те са мудх буддхи (бавно свхащащ интелект – б. р.). Просто си падат по някого, заради
наличието на един вид хипнотично влияние или някакво харизматично движение. Ето защо на Запад ще видите, че
харизматиците ще взимат стотици рупии от хората и ще им дават епилепсия, гангрена, а ако не това – то лудост,
лунатизъм и всякакви подобни, а хората ще тичат подир тях като луди и ще добавят към разрушението си, трупайки
грях подир грях, вместо да се пречистят.

Времето, което получихме, е най-ценното време и човек трябва да разбере, че трябва да е много внимателен и да е
нащрек за себе си. Не бива да зависи от друг човек да му помага в това отношение, би трябвало да се опита напълно
да укрепи собственото си същество в Царстовото Божие и да заеме най-високото място в сърцето на Всемогъщия Бог.
Понеже когато Калки дойде, Той ще избие всички тези хора без никакво състрадание. Той е лишен от всякакво
състрадание. В Него има единадесет рудри – тоест съществуват единадесет разрушителни сили, установени с
абсолютна мощ в Него. Когато виждам всичко това, понеже Аз мога да видя всичко това, и тази критична ситуация
расте в Мен, то Аз ви казвам: „Внимавайте с Него!”. Не хитрувайте пред Него. Не се отпускайте и не правете
компромиси с тези безсмислени хора. Придържайте се към правилното. Иначе е билзо денят, в който Калки ще дойде.

Другият тип хора са онези, които мислят чрез интелекта си. Те са отрекли Бог. Казват: „Къде е Бог? Няма Бог, това са
само глупости. Науката е всичко”. Какво е направила науката до момента? Нека го видим! Науката не е направила
нищо досега. Свършила е само мъртва работа. Направила ви е его-ориентирани. Целият Запад е его-ориентиран.
Откриват всякакви методи за извършване на грях, как да се извършва най-големият грях. Има някои гуру в Индия,



които ги снабдяват с познания как да извършват кой от кой по-лош грях, така че лесно да можете с два скока да
стигнете до ада. Онова, което е грешно, е грешно! Дали е от днес, утре или от вчера, или отпреди хиляди години, онова,
което е грешно за вашата Дхарма или поддържка, си е грешно. Новата фаза е „Какво толкова? Какво лошо има в
това?”. На този въпрос ще отговори само Калки. Аз само ви казвам, че е грешно. Изключително грешно. И е против
вашия възход. То е против вашето същество и после няма да имате никакво време за разкаяние и няма да имате
време да задавате въпроса „какво толкова”. И ще бъдете посечени. Ето това е инкарнацията на Калки. Той ще дойде
на бял кон, казват, и нещо страхотно ще се изработи.

Всяко човешко същество ще бъде подредено хубавичко и никой няма да може да се оплаква тогава. Вижте, всичко
беше известено, всичко беше публикувано. Дори този микрофон, който е създаден от науката, може да бъде
използван за разпространението на Сахаджа Йога. Знаете много добре, че ако го сложа на Моя чакра, получавате
вибрации и получавате Реализация. Цялата наука подпомага Сахаджа Йога. Например, наскоро едни хора от
телевизията дойдоха при Мен и Ми казаха: „Майко, искаме телевизионна програма с Вас”. Отговорих им: „Внимавайте
преди да го направите. Аз не искам никаква гласност, но каквото и да правите, го направете както трябва.” Чрез
телевизията можем да даваме Сахаджа Йога. Когато съм на телевизионния екран Аз мога да помоля хората да
насочат ръцете си и може да има хиляди, които ще получат Реализация. Това е факт, това, че от Моето същество се
излъчва, е факт. Защо някой би трябвало да се ядосва за това? Защо вашето его да се чувства наранено, ако Аз съм
такава? Защо да се чувствате зле ако някой е божествена личност? Защо се чувствахте зле, че Христос е божествена
личност? Защо Го погубихте? Защо Го убихте? Защо измъчвахте всички святи хора? Бяхте много мъдри и мили, нали?
Бяхте много любезни и добри, тичайки подир всякакви погрешни или безполезни подвеждащи ви хора.

Сега има толкова много хора, които идват да ви подведат. Те взимат пари от вас, за да ви подвеждат. Взема пари от
вас, за да раздават грехове. Когато кажа нещо за тях, хората се засягат защо Шри Матаджи ще говори за тези гуру. Те
не са гуру, те са ракшаси. Веднъж Христос каза, че тези дяволи и децата на тези дяволи ще отидат в ада. Тогава хората
Го подхванаха защо говори такива неща против тях. Не казват и дума едни срещу други. Христос каза, че Сатаната
няма да говори против домашните си. Те са приятели помежду си, подходящо са организирани.

Другата страна на тази амбициозност и един вид его-ориентация е ориентацията към парите. Постоянно сме заети с
тези пари. Аз го наричам бхрам, наричам го халюцинация. Голяма халюцинация е за вас хората, че тичате подир
парите. Друга халюцинация е, че тичате подир разни претатма, мъртви души. Това са двата миража, след които тичате.
Какво ще извлечете от тези пари? Просто идете и вижте някого, който е много, много богат. Той щастлив човек ли е?
какъв е анализът на живота му? Просто идете и вижте тези така наречени успели хора. Що за успех имат те?! Кой ги
уважава? Щом си обърнат гърба, хората си казват: „О, боже, да ида и да си измия лицето”. Вие благоприятни хора ли
сте? Ако някой ви види, нещо хувабо ли излиза от вас? Същия шъш се случва на тази човек. Вие калйанмайа (в майата
на брака? – б. пр.) ли сте? Мангалмайа (воинствен? – б. пр.) ли сте? Що за личности сте? Просто преценете себе си и
този съд ще се случи в Схаджа Йога. Имахме един пациент, който дойде в Сахаджа Йога, и каза: „Майко, аз съм млад и
не зная какво ми стана, та станах неблагоприятен”. Попитах го: „Как разбра?” Той отговори: „Където и да отида,
настава караница между съпруга и съпругата; нещо се обърква с децата и те започват да плачат, да викат и крещят.
Сега всички ме мразят и всички казват, че нещо с мен не е наред”. Открих каква е работата с него и той беше
излекуван. Сега излъчва прекрасни вибрации.

От вас може да излизат много негативни вибрации. Може и да вършите грехове, без да го знаете и да казвате: „О,
Майко, получавам всички вибрации, много съм добре”. Подобни хора винаги решават за себе си и за другите. Кой ще
ви съди? Вашите дела го правят. Какво добро сте сторили на другите? Наскоро имахме такъв неприятен случай:
открих, че всички онези, които бяха докоснати от онзи господин, имаха лошо блокирала лява Свадхистхана. Когато им
казах, че е грешка да правят от този господин толкова важно нещо, те всички Ме погнаха. Имаше един Сахаджа йоги
лекар, който дойде да Ме види заедно с осемгодишния си син – много добро момче, с Реализация, но с много лоша
Свадхистхана. Така че попитах лекаря: „Този мъж идва ли в дома ти?”. Той отговори: „Да, Майко, много често идва”.
Въпреки Моите предупреждения ходеше там и забавляваше хората, напук на това, което Му казвах – да дойде при
Мен и да се изчисти! Хора биват отровени и хипнотизирани от подобна личност. После казах: „Отидете и шубитирайте



този мъж, както правим в Сахаджа Йога”. И момчето се излекува. Да правите каквото си искате и да разрушите
семействата си, децата си и всички останали, понеже сте се залепили за някой хипнотизатор, така ли? Поне проявете
същото внимание към тях!

Има мнозина като тях, но в Сахаджа Йога е много лесно да се дезертира и даже в Лондон зная кой къде ходи и какво
прави там. Пиша им, казвам им да не го правят. Просто не го правете! Веднага трябва да разберете, че вашата Майка
знае тези неща. Тя знае и ако е казала нещо, то трябва да се прави. А не да се спори. Чрез спорове ли получихте
вибрациите си? Но все още в Сахаджа Йога можете да съгрешите и това е най-лошото нещо, което можете да
направите. Защото йога бхрастхас (обърканите в йога – б. пр.) имат най-сериозното обвинение. Къде ли ще отидат?

Трябва да предупредя всички Сахаджа йоги, които са тук, тъй като Сахаджа Йога е Страшният съд. И не само, че ще
бъдете съдени, че влизате в Царството Божие, но ставате граждани на Бог, и това е вярно. Освен това сте в състояние
да бъдете там, където имате пълното отдаване и разбиране за Божествената любов. Даже и да принадлежите на
Индия и да сте граждани на Индия, ако извършите кражба или престъпление, даже тогава ще бъдете наказани. Така че
дори и да сте граждани на Бог, трябва да бъдете много, много внимателни.

Второто нещо, за което бих искала да ви разкажа, е за разрушителните сили на Калки. Днешната лекция ще бъде
много остра за вас, тъй като инкарнацията, за която Ме помолихте да говоря, е много остра. Тя е най-мъчителната от
всички. Имаме инкарнацията на Кришна, например. Той притежава ханана шакти (силата да убива – б. пр.). Той уби
Канса и толкова много ракшаси. Знаете, че като дете също уби Путана. Ной Той притежаваше и лийла. Той
пртежаваше любов и правеше отстъпки на хората, прощаваше на хората. Христос е въплъщението на прошката.
Прошката на Христос не е нищо друго освен силата на поддържка вътре в Него. Ако Той избухне, цялата прошка ще се
стовари върху вас като голямо бедствие, ако не сте в състояние да разберете стойността на Неговата прошка. Той
много ясно е казал: „Всяко нещо, което е казано против Мен, ще го изтърпя, но няма да бъде търпяна и дума срещу
Светия Дух”. Сега трябва да разберете, че Светият Дух е Адишакти.

Трябва да се разбере, че подобна инкарнация е надвиснала над нас и че силите на Шри Кришна са дадени на Него
(Шри Калки – б. пр.), който е само Ханана Шакти. Силите на Брахмадева, които са само Ханана Шакти, са дадени на
Него. Силите на Шива, които също са Ханана Шакти, тоест са част от Неговия Тандава , са Му дадени. По същия начин
са Му дадени кхадга (меч – б. пр.) на Бхайрава, паршу (бойна брадва – б. пр.) на Шри Ганеша, гада (обздуган – б. пр.) на
Шри Ханумана и сиддхите (специалните сили – б. пр.), с които ще разрушава. Прошката на Буда и ахимса (ненасилие –
б. пр.) на Махавира ще се обърнат с главата надолу. Всички тези Единадесет сили ще се появят. Над нас, когато с вас
ще бъде свършено чрез Сахаджа Йога, когато напълно ще ви подредят, окончателното убийство ще бъде извършено
от Него. Би ми се искало да е просто убийство. Това няма да бъде обикновена ханана (убийство – б. пр.), каквата беше
извършила Деви. Деви е убила хиляди расшаси, преди хиляди години, но те се върнаха по местата си отново.

Проблемът е много различен в настоящия момент, което би трябвало да се опитате да разберете. В древни времена,
по времето на Шри Кришна беше казано... (неясни думи на санскрит – б.р.). Трябва да разберете последния куплет,
където се казва да се унищожат жестоките хора или негативните сили и да се спасят светците.

Аз ще идвам отново и отново, но проблемът на Кали Юга е, че в нея няма чисти и семпли личности – само садху
(светци – б.пр.) или само ракшаси. Толкова много ракшаси са влязли в умовете ви. Вие взимате страната на толкова
много хора, които са грешните и които грешат, които вършат всякакви грешни неща в името на религията, в името на
политиката, прогреса и образованието, и всякакви такива. И щом веднъж сте взели тяхната страна, тогава вече са в
умовете ви, те са вътре във вас. Когато те са вътре във вас, как да бъдат унищожени? Може и да сте добри хора, но
може и да бъдете унищожени, понеже ги имате в главите си. Така че няма твърдо правило кой е истински негативен и
кой е истински позитивен човек.

Само Сахаджа Йога ще ви пречисти и направи абсолютно позитивни, положително за добрите и позитивните хора.
Това е единственият начин, когато щом вашата анкура (покълване) започне да дава Реализация, вие чувствате вашия



Дух. И с това Себе вие знаете, че сте Себето, а не този мираж. Когато започнете да се радвате на това, вие се отказвате
от всички тези неща, които ви карат да правите компромиси и ви правят така ужасно смесени личности. Цялото това
объркване ще отмине тогава. Така че е жизнено важно да се захванете със Сахаджа Йога по най-отдадения начин и да
освободите себе си и другите, които познавате, от всички грешни дела. Това е единственото, което можем да дадем на
нашите приятели, близки и на целия заобикалящ ни свят. Хората канят другите на вечеря; вие какво им давате? Нищо.
После, давате подаръци за рожден ден или изпращате поздравления, гирлянди и т.н. По Коледа в Лондон картичките
се трупат в пощенските станции в такива количества, че никакви писма не могат да тръгнат поне десет дни преди
Рождество. Ала къде е Христос? Но в деня, когато е роден Христос, те ще изберат шампанското. Такива глупави хора.
Ако някой умре, пак ще изберат шампанското. Шампанското е тяхната религия сега, а уискито е тяхната „Кундалини”.
Те не могат да разберат Бог. Как биха могли, когато са направили Бог според собствените си представи за фалшивото.

Като Майка, Аз трябва да ви предупредя. Внимавайте! Не си играйте със себе си! Не вървете надолу, а тръгнете на
горе! Издигнете се! И излезте нагоре. Аз съм тук да ви помогна. Аз съм тук, за да работя за вас, ден и нощ. Знаете, че
работя много усърдно за вас. Не пестя усилия, за да ви помогна и правя всичко възможно да ви оправя, да ви накарам
да преминете този последен изпит на Страшния съд. Но вие трябва да Ми сътрудничите, трябва да тръгнете
стремглаво към това и да отдадете по-голяма част от времето си на Сахаджа Йога, и да попиете всичко това, което е
велико и благородно.

Калки е много голяма тема. Ако погледнете „Калки Пурана”, тя е такава огромна книга. Кога ще настъпи това време,
ако това е жив процес? Кога ще бъде свършена работата? Когато видите, че няма повече шанс подобни хора да идват
в това време, Калки ще слезе. Нека видим колцина влизат. Но за това също има лимит. Затова ще ви помоля да
излезете по света, да извикате вашите близки, да повикате вашите съседи, всички тях.

Утре е последният ден от Моята програма за Наваратри, когато ще имаме малко поздравление за Майката. За Мен
най-великото поздравление ще е, че тук в Бомбай ще открия повече реализирани хора, захващащи се сериозно със
Сахаджа Йога. И след като дойдат в Сахаджа Йога, не се ровичкат в злословене и дребнотемие, не се ядосват едни на
други, а са любящи и мъдри. Най-изненадващото е, че онези, от които се очаква да бъдат каймака на нацията,
най-софистицираните хора, са толкова безмозъчни. Трябва да ви кажа тези неща заради непосредствената опасност,
която изниква пред Мен. Само се моля тя да не е в Бомбай, когато се почне. Бомбай е стигнал до предела, ако си
спомните деня, когато Раджеш Шах Ми се обади по телефона и каза: „Майко, какво става с дъжда? Какво става с
дъжда? – не му отговорих. – Майко, зная, че сте ядосана на хората в Бомбай, но все пак им простете още веднъж”.
Това е нощта, когато още веднъж получихте дъжд. Следващото бедствие! Внимавайте с него!

Трябва да го кажа на хората от Бомбай. Всеки път щом се върна, откривам този вид глупост сред Сахаджа йогите да
вървят подир някой човек, нанякъде, и да се изгубват. Другото нещо е, че хората в Бомбай все още не осъзнават какво
ще ги застигне. Най-вече не осъзнават как са превърнати от амеба до този стадий. Какво Бог е направил за тях и какво
те трябва да направят за Бог. Това е много, много тъжна работа за цялата тази страна, защото хората се опитват да
следват Бомбай. На много хора им харесва повече да следват актьорите и актрисите (от Боливуд – б.р.), отколкото да
следват Бог. Това е проблемът с вашия повърхностен характер.

Утре имаме много хубава програма за пускането в продажба на книгата „Пришествието”, написана от Г. де
Калберматен, който е син на барон, швейцарско момче. Когато той дойде при Мен, можах ясно да видя, че е търсач.
Трябваше да работя много упорито с него, за да го върна към нормалния му разсъдък. Но когато във вас няма
никакво търсачество и когато пак криввате от пътя, не зная какво ще се случи с вас. Така че внимавайте! Бъдете
много, много внимателни!

Днес е денят за предупреждение към вас, защото Ме помолихте да говоря за Калки. Той е разположен на челото.
Когато чакрата на Калки блокира, цялата мурдха (най-горна част, корона – б. р.), която е на върха (на челото – б. пр.),
излиза от строя. При събуждането на Кундалини откриваме, че ако тази мурдха е излязла от строя, Кундалини не се
издига. Цялата глава се задръства. Подобни хора не позволяват на Кундалини да се издигне над Хамса чакра.



Най-много да се опитат да я издигнат до Агнйа, но после тя пада надолу. Има и друга причина също – както казах, ако
скланяте глава в краката на фалшиви гуру, то страдате. Прекаленото мислене също създава проблеми в Дясната
страна и един от аспектите на Калки се разваля и се създава дисбаланс в тази страна. Ако цялото чело е пълно с
много подутини, то трябва да знаете, че чакрата на Калки е извън строя. Ако тя не е наред, тогава човекът е на път да
попадне в някакво много лошо премеждие и е признак, че на този човек ще му се случи това.

Когато Калки чакра е блокирала, всичките ви пръсти започват да парят, по дланите на ръцете, и в същото време в
тялото усещате ужасно парене. Блокажът на Калки чакра в човека означава, че той ще пропадне в ужасна болест като
рака, може и проказа, а може и да е на път да изпадне в някакво нещастие. Така че Калки чакра трябва да бъде
поддържана наред. Съществуват поне единадесет сукшма (фини – б. пр.) чакри в Калки чакра. От тях поне три трябва
да бъддат поддържани живи, така че другите да могат да бъдат възстнаовени. Ако всичките единадесет (фини – б. пр.)
чакри са разрушени, тогава е много трудно да се даде Реализация.

Какво е нещото, което човек би трябвало да прави, за да пази Калки наред. За да пазите вашата Калки чакра наред,
трябва да имате страх от Бог. Ако нямате страхопочитание към Бог, ако не се страхувате от Бог, ако не се страхувате,
че вършейки нещо лошо, Той ще същестувава с Неговия гняв и че Той е гневът Божи, че е пълен с отрова за вас, ако се
опитвате да правите нещо грешно, ако не се страхувате от всичко това – не че трбява да го крете от Мен ли от някого
другиго - то знайте сами за себе си, че грешите. Ако вършите нещо грешно и в сърцевината на вашите сърца го знаете,
моля не го правете. Иначе Калки ще се появи.

Когато имате такова страхопочитание към Бог и когато знаете, че Бог е Всепроникващ и Всемогъщ, Той има силите да
ви издигне до това състояние на висши същества, а също има силите да дари всичките благословии, които притежава.
Той е най-състрадателният Бог или, можем да кажем, състрадателният Баща, за когото човек може да си помисли. Но
по същия начин Той притежава гняв и когато този гняв ви сполети – бъдете много, много внимателни с гнева на
вашия Отец, защото когато ви сполети, никой не може да му се изплъзне. Никой не може да го спре. А състраданието
на Майката няма да бъде чуто, защото Той може и да каже: „Ти разглези децата си, държейки ги твърде хлабаво”. Така
че трябва да ви кажа: моля не правете нищо, което е грешно, и не Ме карайте да се чувствам зле за това, защото за
Майка е много трудно да говори всички тези неща. Много е тежко за Майка, която има много деликатно сърце, мило
сърце към вас, за да казва всички тези неща. Но трябва и да ви помоля настойчиво: не си играйте с това, защото
вашият Отец е пълен с гянв, Той може да ви накаже за това, че вършите нещо грешно. Но ако направите нещо за Него
или за вашето същество, или за вашата Себереализация, ще бъдете поставени в най-високо положение.

Днес може и да сте най-големите милионери, може и да сте най-богатите, най-големите политически лидери и
всякакви такива безсмислици, но в присъствието на Бог онези, които са скъпи на Бог, ще бъдат поставени на
най-високото място, а не всички онези земни неща, които ви изглеждат толкова очарователни.

Най-важното нещо е къде се намирате по отношение на Бог. Тази връзка трябва да установите, като първо откриете
вашето Себе, вашият Атма спрямо Сахаджа Йога и след това да свържете себе си към това.

Нека Бог да благослови всички вас.



1979-1020, Diwali Puja: Today is the day to take an oath

View online.

Diwali Puja. Dollis Hill ashram, London, England. 20 October 1979. ….On the 14th day, he was killed by Shadanana, Kartikeya, was
the son of Parvati and Shankar who was a very powerful expression of Rudra Shakti, is that He is the killing power of God. And
He was created specially for this purpose, to kill Narakasura. Then the - this one was, this rakshasa, was such a menace and he
had ruined so many people’s lives. He has done such a havoc and people didn’t know how to find protection. That time, when
Narakasura was killed by the Shakti in the form of Shadanana, Kartikeya, there was celebration all over. People celebrated the
next night and the next night was the darkest night of the whole year, is tonight. The 15th day of the waning moon is called as
amavasya [new moon]. So this is the darkest night. There are always dark nights every month once, but this is the darkest night
of the whole year and just before this Narakasura was killed. And all the lights are put in the house and lots of these lamps are
burnt. Of course electricity lights are different from these, as you know, that they burn badhas all the time. So, after the death of
Narakasura, he had a big army of his own when he was very powerful and he had hypnotized many people, so to get rid of the
residual ones altogether, they lighted all these lamps, so that all those devils who were still roaming about should all be burnt off;
and you can understand in Sahaja Yoga how a lamp burns and how a badha is taken away by a lamp. But still all the lights of the
house must be lighted. Will you go and light all the lights in the house. Outside and inside, there should be, everywhere there
should be light. No room should be kept in darkness because they hide in the darkness. So no corner should be dark. Then you
know that Rama killed Ravana on the 10th day of the rising moon – that was Dussehra – and he was burnt. And then He returned
back by an aeroplane called as pushpak to Ayodhya, to His own capital, where He was crowned as king on this day. Now we have
got astrologically, there are 3 and a half auspicious days where you don’t have to consult any books of astrology, which are
called as panchang [Hindu calendar], to find out whether it is an auspicious time or not. For any puja, for any… good work you
have to do, people consult in India the panchang, is the book to find out which date is auspicious, which is not. One of them is
today, is the day you can do anything good, you decide anything good. Today is the day to take an oath, to think of something
great, to visualise something big, to ask a boon, to do a big puja, is one of the greatest day. One of the - we call them muhurtas –
which where you do not consult these books. And that’s why Rajyabhishek [coronation] of, I mean the crowning ceremony of Shri
Rama took place on this day. So there are so many aspects for this, that after Rama had killed Ravana, another satanic force, this
Diwali was celebrated. Also this was celebrated much earlier when Narakasura was killed. And this is how we express our joy
and happiness, our gratitude to God that He has protected us always with His power, with His Shakti, and has destroyed all the
rakshasas and all the evil forces of this world. This is the time of Thanksgiving. On this day we have to go to our elders and give
thanks to them for whatever they have done for us. To all those people whom we have to give thanks today is the day when we
have to ask God to bless all these people. For us also to be very jubilant and very happy, is the day, because now I feel from
tomorrow Sahaja Yoga is going to take new strides. From tomorrow starts the new year. And the new year of the Shalivahana,
vahana calendar - there are two calendars, one is Vikram, another is Shalivahan - of the Shalivahan. And that is the dynasty, you
know that, that they were My forefathers, who started this shalivahan. Now there are two stories about Shalivahan. One says that
this gentleman was breaking a branch and was standing on it, and that’s why he was called as Shalivahan. But actually it means
the shawl. The shawl is called as Shali in marathi language and the one who carried the shawl of the Mother is called as the
Shalivahan. And when some sahaja yogis went to India, if you remember in Rahuri, that is the place Rahuri Nandgaon, you have
also seen where My ancestors lived and all that place. They gave you the shawls to wear. And I asked them, “Why did you give
them shawls? So they said these are the shalivahanas. All of them are shalivahanas now. That’s why we have to give them
shawls”. And they were very happy to do that. So tomorrow is the new year day. Now, why is it necessary to have a new year day
in our life? Why - last year those who got realisation were very lucky people, but plodding through the path of Self-realisation one
loses all the enthusiasm and idealism that one has when you get realisation. You think of doing so many things about it. When
you get realisation you are so much engrossed into it, you enjoy it so much that you think that, “Now the time has come for me to
do this and that and that. And I’m going to contact these people, and I’m going to give these news to this one, and I’m going to do
this work, I’ll show to Mother that what She has given me, I have made it many folds. Because it was a new experience, great
experience, the only experience that you have been waiting for. And that you also decide that I am going to now become the
torch bearer of this great light that has come into me. And I am going to form one of the lights of this Deepavali. Deepavali, deep
means these lights, avali means the row of lights. So I’m going to be one of them. And we are going to enlighten the path of the
people who want to have Self-realisation. All these great ideas come to us when we touch our depth. And we feel responsible for
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all the rest of the humanity. But then we gradually realize that there are lots of problems with our ascent, own being, and the
Kundalini goes back into it, comes up again and you realize that you have to correct yourself quite a lot. Then this correction
portion starts, you start thinking about yourself more than about others. And also other things which were identified with us like
our own personal problems, our own personal ideas, ambitions, professions and all the things that, with which we have been
enamored so far start peeping into our minds. And we start forgetting that moment when we got our realization and all that we
promised within ourselves to do. So, the new day comes to remind you, doesn’t matter whatever has happened has happened, is
finished. Today a new day has come to you again for you to promise again. Again start your journey, know the sun has come, and
now be refreshed, the newness brings the freshness of life - and then you again start with greater enthusiasm on the new day,
with new ideas, with new promises, with new vows and with greater understanding about Sahaja Yoga. Those who have got now
realization, they have to know actually what happens as you mature. You start changing your attitude. Today only, somebody
asked me a question, and that’s what should happen to all of you. After sometime the attitude is changed, changed so much that
you know that you are no more seeking, now you have to give. You just talk of giving and not of seeking anymore, because you
have found it full. Till the pitcher is filled, the water can be poured into it, when it has come to the brim, it says no, add in (unclear)
nothing. Anymore you pour in will go to others. So this attitude when develops in you, you should know that you are matured.
This attitude is the only test to see that it is matured. No questions, no problems, only thought that really covers the entire space
before us is how to bring others to this great heavenly atmosphere of divine love. First one has fears, then he develops
protections. He is worried about giving all the time bandhans to oneself, looking after one’s own vibrations. Then he catches, he
is worried, he doesn’t want to meet some people, he condemns others and he says that “you are not alright” and he shuns some
people. All these things happen, gradually you become absolutely one with your satisfaction. And then the question starts: how
should I love this person? How should I give my love to this person? How should I express that he also jumps into the same
heavenly bliss? Then the attention becomes stable. You don’t pay attention here and there. All your attention is on this. You
become thus the Gurus of Sahaja Yoga. This attainment has taken place in many of you. You had ups and downs, no doubt, but
forget all that. And it’s so gratifying, so beautiful to see that in My own lifetime I’ve seen this thing happening within you, that you
feel so responsible about it. You cannot force others about Sahaja Yoga. That you must know. There cannot be any coaxing
about it, but only your love should convince another person. Your love should make another person feel that he should also
follow the same path which leads to such beautiful life of love. Your example itself would show it. The whole priorities change.
The whole atmosphere changes. And you become something very, very different. If somebody asks what happens when you
enlighten the light? Then it gives the light. What happens to it? Till it was not giving the light was the problem. Now, it is
enlightened for giving the light to others. But the light goes like this in the beginning. So those who have got realization should
know that it will happen. First thing that will happen are doubts that you become into it. Because you belong to a society which
doubts everything, especially sanity. (Laughter, Shri Mataji laughs) And you start doubting it, but doubting or thinking about it,
you never got it. You got it just like that. Why did you get? You got it because somebody has loved you very much and has been
gracious. Because you have had this seeking in your previous lives, when you have done lots of goods which have been
rewarded. Your checks have been cashed in the bank. How are you doubting it? And that means you are doubting yourself,
nobody else but yourself, because you cannot believe that you have got it. So don’t go into another trip of doubting. By doubting
you will go very slow. And sometimes it reaches such a point that I start doubting also for a change (laughter, Shri Mataji laughs)
about your capacity, and your calibre as to how far you are going to go in Sahaja Yoga. Because Sahaja Yoga is not the job of
useless people. They have to be a very, very special type. If they are ordinary people they can never take to Sahaja Yoga. They’ll
come up little bit again go down, they’ll again come up and go down. But once you come into it you are not to be goaded much
really - if you start enjoying it then you will go on with it, you cannot give up. Because that is the source of all enjoyment. So today
is the day of enjoyment. Let us be happy that we have killed the darkness within us and we have put our lights out for others to
be enlightened, to give light to others of God’s love. May God Bless you all. Now, what would you like to do? You want to wash
My feet or something? Yogi: We… If You do the puja. Shri Mataji: Alright. Yogi: If You do the Ganesha. Shri Mataji: Now, when you
say mantras and all that first of all, then they’ll also take it. Now let their … now see… Malcolm has not come, isn’t it? Malcolm, did
you come for any puja before? No, Malcolm has not come. Who else here? You haven’t done any puja, isn’t it? You haven’t done.
I’m asking you.
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Името е толкова красиво – Брайтън . Трябва да направи блестяща цялата страна. Идвала съм тук два пъти и чувствах,
че ако ми бъде дадена възможност, можем да сложим началото на Сахаджа Йога, по много велик начин, а
впоследствие Брайтън може да се превърне в място за поклонничество. В Брайтън откривам смесени вибрации. Има
море, а Майката Земя има специално значение. Но когато Божественото започне да се излъчва, злото се появява
маскирано и започва да се бори с него, с Божественото. Ето защо има объркани вибрации тук. Но като цяло мястото е
много добро и Сахаджа Йога може да прогресира.

Вероятно са ви разказали за Сахаджа Йога. Саха означава „със”, а джа – „роден с теб”. Това е Йога, тоест единението с
Божественото, което търсите и което е родено с вас. То е вътре във вас. Всички (инкарнации) са казвали: “Търсете го в
себе си.” Дори и Христос го е казал. Това означава, че трябва да търсите. Вашата свобода не може да бъде отнета.
Трябва да молите за това, тоест ако Бог можеше на съответното ниво от човешкото познание да ви трансформира в
по-висше познание, без вие или вашата свобода да участвате в това, отдавна да го е направил. Но не е могъл. Във
вашата свобода сами трябва да изберете Божественото.

Определено търсите. Възможно е да не знаете какво търсите. Но едно е сигурно - не сте удовлетворени от това, което
сте. Има нещо отвъд всичко това, което трябва да търсите. Може някои от вас да знаят какво трябва да търсите, а
други – не. Без съмнение има нещо отвъд, за което са говорили всички пророци, писано е във всички свещени
писания, казано е от всички инкарнации, идвали на тази Земя. Било ви е обещано също, че един ден ще бъдете съдени.
Първият съд ще бъде вашият собствен, сами ще съдите себе си, независимо дали търсите Божественото или нещо
повърхностно. Ако търсите реалността и истината, само тогава ще бъдете избрани, само тогава ще станете граждани
на Божието царство.

Нека видим кой е този Бог и за какво говоря.

В началото беше само тишина, пълна тишина. Тази тишина беше нарушена, пробудена. Тишината се нарича
Парабрахма. Съжалявам, но трябва да използвам санскрит. Тук не става въпрос за хиндуизъм. Трябва да се откажете
от тази идея. В Индия хората са медитирали много повече. Не е било необходимо да се борят с природата, както ние
постъпваме днес, вървейки към ада. Атмосферата тогава беше мека и топла. Хората можеха да седят и да медитират
под някое дърво. Имаха много време за медитация - не трябваше да се борят много с природата, така че имаха време
за медитация. По време на медитацията си откриха много неща, за които се използва санскрит.

И така, Парабрахма - или можем да кажем Абсолютната тишина - беше пробудена, тя сама пробуди себе си, както
когато спим и сами се събуждаме. След това настана онова, което наричате Садашива. Когато беше събуден, тоест
започна да се разчупва - в смисъл че То поиска, пожела да твори, както примерно сутрин Слънцето се прокрадва през
зората, така желанието започна да се изявява. Желанието му стана Негова енергия и се отдели от Него.

Това, което ви казвам, за вас сега е просто приказка. Не е необходимо да вярвате, но ще стигна до момента, където ще
видите нещо, на което можете да повярвате. И тогава постепенно, стъпка по стъпка ще повярвате в тази теория. Сега
за вас тя е само хипотеза.
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Когато желанието се превърна в енергия, тя беше наречена Шакти или Махашакти, или Адишакти, което означава
Първична енергия. Тя се обособи и персонифицира. Това трябваше да стане, за да може да действа. Ако желанието ви
е само в сърцето, не е добре. Трябва да го трансформирате в някаква форма - иначе ще се издига и ще пада. И така,
желанието прие форма, придоби самоличност, която в Библията е наречена Светия дух, а на санскрит се нарича Ади
Шакти. След това желанието създаде от себе си други две енергии: една, която да действа, и друга, която да
подобрява собственото си творение. По този начин започнаха да действат три енергии.

Както знаем, хората не са говорили достатъчно за Светия дух в Библията. Нито много от свети писания, които
говориха за Отеца, не можеха да говорят за Светия дух. Когато майката на Христос инкарнира като Светия дух,
Христос не пожела да постави живота й в опасност. Дори не спомена, че тя беше инкарнацията на Светия дух, защото
ако я бяха разпънали, Той щеше да се изяви чрез разрушителните си сили. Драмата трябваше да се разиграе и тя
остана мълчалив наблюдател.

Светият дух е важен за нас, защото Отецът е само свидетел. Той наблюдава играта, която ще играе Светият дух. Ще
продължава да се наслаждава на Нейното творение. Той е единственият наблюдател на тази игра и Тя се опитва да му
достави удоволствие като твори, защото желанието да се твори беше Негово. Тя сътворяваше със силите, които ние
получихме и които наричам така: първата е на желанието – Махакали; втората е на действието – Махасарасвати и
третата е поддръжката, или може да се каже – еволюция, Махалакшми. Тези три сили действаха, за да създадат нас,
човешките същества. Сега се намираме, достигнахме състояние, в което вече можем да говорим за това.

Дори по времето на Христос не можеше да се говори за Светия дух. Какво можеше да се направи с онези рибари?
Кажете ми, как можеше да им се говори за подобни неща? Така просто се осъществяваше подготовката, но знаете
каква бъркотия създадоха. Абсолютна бъркотия! А хората не могат да разберат тези, които се наричат религиозни –
как могат да са фанатици? Фанатизмът и религията са на двата противоположни края. Не могат да бъдат едно. Вижте
какво става в Иран. Можете навсякъде да видите какви фанатици са хората, ако са нерелигиозни. Защото „религия”
означава любов.

Бог е любов. А никой от тези “религиозни” хора не изрази тази любов по начина, по който трябва да бъде изразена.
Нито пък са се заели да търсят Бог. Но иначе се впускат в разни филантропски дейности, като например създаване на
фондации, организиране на благотворителни разпродажби и пр. Не това е работата на човек, който търси Бог. При
това положение, озовавайки се лице в лице с представители на т. нар. религия, които имат организирана или
неорганизирана религия, ние изпитваме абсолютно разочарование, напълно сме слисани и не знаем какво да правим,
защото сме родени търсачи. Вие сте родени като търсачи. Възможно е да сте допускали грешки при търсенето, но със
сигурност сте търсачи. Ако не бяхте, щяхте да се чувствате щастливи от едно посещение на някаква вечеря или бал.
Но не е така. Има нещо отвъд, нещо красиво отвъд, нещо обещано, което усещате, за чието съществуване знаете –
осъзнавате съществуването на тази красота - но досега не сте стигнали до източника му. Ето защо търсите.

В нас има три енергии, които действат, както се вижда и тук на схемата. От лявата страна – синята линия, която слиза
надолу - е силата на нашето желание, чрез която пожелаваме и изразяваме емоциите си. Когато в нас не е останало
повече желание - в смисъл, че когато тази енергия изчезне в нас - тогава ние също изчезваме. На схемата не е показан
добре Духът. Духът е отражение на Бог Отец или Бог Свидетел, който е вътре в нас, в сърцето, докато тези три енергии
са създали нещо като завеса между нашето внимание и Него.

А вниманието обитава във Воид - този зелен кръг. То се поддържа от черния ни дроб и по този начин трите завеси ни
разделят от Духа. Не можем нито да го видим, нито да го почувстваме. Не можем да го проявим, но знаем, че там има
някой, който ни познава. В (Бхагавад) „Гита” е наречен кшетрагнйа – „този, който е познавач на полето”. Така знаем, че
има познавач, който знае всичко за вас, записва всичко, което сте правили – вашето търсене, грешките ви,
сътресенията, всичко, през което сте преминали.



Всичко това е записано сякаш на лента и тази „лента” е разположена тук долу, в триъгълната кост и се нарича
Кундалини. Това е остатъчната енергия на нашето желание, тоест когато цялата Вселена беше създадена, енергията
на желанието - Ади Шакти – след като създаде Цялото, Тя остана Цялото, защото е пълна. Много е лесно да се
разбере. Да речем, че пусна светлина и една филмова лента да се върти - цялата кинолента се отразява на екрана, но
остава непокътната. По същия начин, след като се самопрояви, онова, което винаги остава, е именно тази остатъчна
енергия, Кундалини. Което значи, че вие сте пълна проекция на Кундалини, на енергията, която е силата на желанието
и която по-късно се проявява чрез тези две енергии: енергията на дясната страна – оцветена в жълто - наречена сила
на действието; и енергията на централния канал, която след определена точка, стига до една празнота – ето вижте
пунктира тук, където е Воид – и тя е силата, отговаряща за вашата еволюция от амебата до сегашния стадий.

Може да си зададем въпрос защо сме станали човешки същества, от амебата до този стадий. Да предположим, че
имам няколко винтчета и болтчета, които монтирам. Тогава може да попитате: „Защо правите това?” Ще ви отговоря:
правя микрофон. Но този микрофон тук има кабел и трябва да бъде включен към мрежата. Докато не бъде включен
към мрежата, няма да проработи.

Ето това е, което получихме: трите енергии и остатъчната енергия, която е силата на желанието и просто се намира тук
долу и която ще пожелае да се родите отново. Тя е вашата собствена майка и когато пожелае нещо, се активира, но
само ако види някой, който има правото и силата да я издигне, който ви обича по начина, по който и тя ви обича. Само
тогава тя се издига, а не чрез някакви трикове, като да стоите на главите си или да правите някакви упражнения, или
да ви удрят, или чрез някакви измислени начини. Това е нещо спонтанно – сахаджа. Саха-джа. Тя се издига спонтанно.
Да предположим, че някой дойде при Мен и каже: „Можете ли да ми гарантирате, че моята Кундалини ще се издигне?”
Ще отговоря: не, съжалявам, може би да, може би не. Ако не спорите твърде много, ще се издигне. Защо?

Какво се случва, когато спорите? Трябва да ви кажа какво става. Нямам предвид, че не бива да спорите. Зная, че го
правите, защото имате проблеми. Прекалено се идентифицирате със споровете, не можете да се преборите с това.
Няма значение. Но когато спорите, използвате енергията, която е разположена в дясната страна. Когато мислите,
онова, което създавате, е онова жълто нещо там, което с прости думи се нарича г-н Его. Когато мислите, егото се
надига ето така и започва да упражнява натиск върху другия господин – Суперегото, който идва от вашите
обусловености. След като егото е похлупило суперегото ето така, как ще издигнете Кундалини? Защото няма никакво
място, никакво пространство не е останало и то трябва да се уравновеси, ето така. Колкото повече спорите, толкова
повече се стеснява пространството. Така че не мога да издигна Кундалини чрез спорове. Затова казвам: „За момента
Ме оставете да се погрижа. Недейте да спорите точно сега.” Обаче на хората не им се харесва, чувстват се
предизвикани. Казвам: „Давайте, както искате”. Но става така, че когато спорите, мислите продължават да ви
притискат и затова не можете да издигнете Кундалини чрез никакви спорове и четене на книги. Не можете да платите
за това. Абсолютно невъзможно е да платите. Бог няма магазин. Нито Той знае да търгува, нито вие можете да го
организирате. Не можем да организираме Бог. Той трябва да ни организира. Така че никаква форма на организация не
може да издигне Кундалини.

Това явление е точно същото като покълването на семето. Само го поставяте в почвата и го поливате. Както казвам,
Аз поливам с водата на Любовта. Давам ви известно количество вода на Любовта - след това семето само пониква.
Вие имате такова семе, имате зрънцето, имате зародиша вътре във вас и всичко е готово. Трябва да се получи. Като се
ядосвате, нещата не работят. Каквото и да правите, няма да се получи. Трябва да сте свободни от усилие. Не можете
да приложите усилие, за да накарате семето да покълне. Не можете да превърнете дори един цвят в плод. В
действителност не правим кой знае колко много. Това, което правим, е мъртва работа. Можем само да променяме
едно мъртво нещо в друго. Това е всичко. Не сме извършили никаква жива работа. Това е жив процес, а всички живи
процеси трябва да се постигат чрез спонтанност.

Кундалини се издига спонтанно. Тя докосва вашата Сахасрара и започвате да усещате хладен полъх върху дланите си.
Освен в индийските свещени писания, в които това е описано като салийлам-салийлам, тоест хладен полъх, хладният



полъх идва до вас като вълна. В Библията също сте прочели за това, за хладния полъх.

И така, цялата енергия е силата на желанието, която се прояви в тези три енергии - Ади Шакти - като хладен полъх. Тя е
като хладен полъх, тя е Всепроникваща. Когато Кундалини се издига, тя преминава през центровете – сега, разбира се,
нямам време да ви обяснявам всички центрове - и ви докосва. Това са фини центрове под нашите плексуси, за които
знаем от медицината, а и си ги имаме. Когато ги докосне, тогава получавате Себереализация.

Не мога да ви изнасям лекции по въпроса или да ви промивам мозъците. Просто ставате колективно осъзнати. Това е
актуализацията, която би трябвало да търсим. То трябва да ви се случи, за да станете колективно осъзнати, не е само
да ви се сложи етикет, че сте Сахаджа йоги. Не става. Един Сахаджа йоги трябва да получи истинско кръщение. Костта
на фонтанелата трябва да стане мека, а Кундалини да премине през нея - само тогава ставате Сахаджа йоги. Не
ставате членове, нищо такова. Толкова е спонтанно. И ако не се е случило с вас, това означава, че не сте Сахаджа
йоги. Все още търсите. За хората, които са като деца, е необходима част от секундата, бих казала. Но това може да
отнеме и доста време при други, защото са опитали да се самонаранят, да се саморазрушат.

Всъщност, в тази страна (Англия) видях, че са родени много хубави хора, много искрени, честни и смирени. Много
велики търсачи от миналото, от древността са благословени да се родят тук, а също в Америка. Но те станаха
нетърпеливи и в това си нетърпение се опитаха да разрушат себе си. И ако сте увредили центровете си по някакъв
начин, тогава за кратко ще имате проблеми в тях, но ние ще се справим. Но трябва да получите Себереализация.
Затова сте родени. Това е еволюцията, която трябва да се осъществи. Трябва да познаете вашето Себе. Тя е ваше
право. Трябва го да получите.

Обаче то не става с искане, а като помолите за него. Вече е казано: „Блажени са кротките, блажени са онези, които са
кротки...” Важна е кротостта, а не вашата арогантност. Ако се качите на главата Ми и кажете: „Дайте ни Реализация!”,
ще видите, че не това е начинът. Аз не съм този, който дава, бих дала, а вие сте тези, които получавате. Като Ганга,
която тече - ако хвърлите камък в нея, няма да извадите вода. Трябва да вземете стомна, празен съд и да го потопите
в нея и той сам ще се напълни. Така че на вашата собствена молба се отговаря и тя е удовлетворена, а вие трябва да
откриете този отговор. Без него не може да сте щастливи.

Разбира се, в Лондон имаме Сахаджа йоги, но напредваме със скоростта на костенурка, бих казала. Причината е...
Такава е реалността. Виждате, че всички други организации напредват, защото там плащате и като че ли ставате
министър-председател или нещо подобно. После започвате да носите отличителни знаци, ставате велик ученик на
някакъв фалшив гуру или нещо от този род. Много е лесно да се постъпи така, нали? Но за да станете Сахаджа йоги,
трябва да се обърнете с лице към себе си, трябва да видите себе си и когато красотата просветне във вас, тогава
можете да видите, че това е Истината – че вие трябва да я получите, а Аз да ви я дам.

Не бива да се чувствате задължени, защото това е Моята работа. Може да кажете, че Ми се плаща за нея. Моята
собствена работа е да давам Реализация. Това трябва да правя. А вашата работа е да я получите, защото затова сте
тук. И дума не може да става за някакво задължение. Това е Любов, просто Любов. Аз трябва да ви обичам, а вие
трябва да получите тази любов от Мен. Тя просто тече, просто се излъчва. Аз само ви казвам как да я получите.

Но нашата човешка любов е толкова агресивна, че не можем да разберем някой, който ни казва: „Обичам те”. Бягаме и
казваме: „Обичаш ме? Тогава по-добре да изчезвам!”, понеже любовта означава притежание. Виждате, че човешката
любов е доминираща, агресивна. А истинската Любов просто ви успокоява, издига ви до ново съзнание, чрез нея
чувствате по пръстите си пълното просветление и ръцете ви могат да ви кажат кои центрове във вас или в другите са
блокирали.

Толкова много благословии има в Сахаджа Йога, за които се надявам да ви разкажа на семинар, но и тези Сахаджа
йоги тук могат да ви разкажат. Не зная какви са проблемите ви. Бих искала да ви говоря за тях или да отговоря на
ваши въпроси, но за не дълго време. Защото Сахаджа йогите започват да се безпокоят. Причината е, че първо Ми



задаваха доста въпроси и ще се почувстват много засрамени, спомняйки си за тях. Второ, те са развълнувани защо не
получите Реализацията си, вместо да задавате въпроси. По-добре е да я получите - във ваши ръце е. И трето, Сахаджа
йогите виждат, че понякога задавате несъществени въпроси за себе си или за други хора.

Едно нещо трябва да запомните - тук нищо не се продава. Не трябва да плащате за Реализацията. Тя е нещо, което
просто тече. Това е нещо, за което никой на този свят не знае. Просто тече, нещо прекрасно е. Ако видите някоя
красива гледка, просто я наблюдавате. Ако сте дошли с подобна нагласа, просто да отворите очите си – това се
нарича ънмнеш, тоест „отвори очите си” – отворете очите си за красотата, която е вашето Себе. За подобно нещо
трябва да сте готови да го сторите. И не бива да се съмнявате, защото не си заслужава да го правите, не си заслужава.

Но ако все още имате съмнения, определено ще се погрижа за тях. Още повече, че понякога се задават много добри
въпроси. Някои хора задават действително добри въпроси и така Ми дават известна представа какъв е проблемът.
Така че те са добре дошли. Но не бъдете с отношението на Тома Неверни – това е едното нещо. Ако трябва да
зададете някакъв въпрос, задайте го, защото Сахаджа Йога е необятна тема и е много трудно да бъде обяснена
напълно.

А чрез нея получавате вашата физическа, умствена, емоционална и духовна интеграция, защото всички центрове
влизат в играта и тя носи просветление на тези четири аспекта на живота ви така пълно, че чувствате вашата
цялостност в Колективното съзнание. Това е доста сложно твърдение, а Аз го казах доста кратко. Та ако желаете,
можете да Ме попитате, без да се страхувате. Защото Аз съм Майка.

Тази част не е преведена:

31:31

Are you all right? Good, you're feeling. They are born realized too. You'll feel, find out that in final mentally they are born realized.
When I'll tell you, they'll take over till they knew all the fruit.

Some questions? Something? Better ask Me now because while realization, it should not be brought from somewhere, you know.
Some of you stop thinking, if you notice. One really.  When the Kundalini rises above this center, you stop thinking.

(Question of a seeker about the image we have of the yogi living in isolation.)

Shri Mataji: Little loudly.

Seeker: One has heard, I was informed the venture of a yogi, as a half-a-yogi being I learn, and telling just himself is falling into
this non-existence door specular and partnering that in isolation and continue to live in isolation and this is a protection to…

Shri Mataji: Who had?

Seeker: One has, one counselled so

Shri Mataji: Correct, correct, I agree.

Seeker: But this isolation is so, maybe he is now too captive.

Shri Mataji: But then how would you come to Brighton? You see from God's point of view. These yogis they live in the hills. They
do even now. I have told them, they know Me very well, "Why don't you come down?" They don't want to. They are running away
from you. Why? They know you will never understand them. They do not want to be crucified. Those who dared to come down
were crucified and were killed. They are not there out of their own choice. They are there because they are running away from the



madding crowd. You have to have a big heart to come down on this earth to face people who are blind.

This concept that you have is very good but of no use. They cannot come to Brighton. They won't even come down from their
hills. I know so many of them in India – and they know all about it – they wouldn't do. They said, "No, we do not want to chop off
our heads. Actually, some of them have broken their legs, some of them absolutely in a paralytic condition. They are all caught
up. Some of them are on bed and they don't know what to do with themselves. I had to go and cure them.

It is true but to have such a concept itself is – we are having a concept about God again and that it should fit into that concept.
Now they are not going to drop from heaven like that, are they? And are they going to talk to you? First time I have learnt English
in this lifetime. How do they know English? They will just sit there with big stones in their hands. Anybody comes there they will
be hitting. They don't want to see anybody's faces.

So, this is the idea of a yogi is and you cannot conceive of an idea of a yogi who lives in this world. Now Sahaja Yogis have to live
in this world and not to run away to these far-fetched places hidden from everyone. We have to enlighten the whole world, not
one - few persons individualistic, sitting down there and doing nothing. They are absolutely useless for our purpose. I tell them.
They say, "After twelve years we will come." Now, what am I going to do? Am I going to pickle them down there? They are in the
pickle state, doing nothing at all. I mean, are there so many like that and they have tremendous respect for Me and I know they
always - sort of they have told all the Sahaja Yogis also about it. And when some Sahaja Yogis went to see one of them he said,
"How many of you are willing to give your lives for that?" So, the Sahaja Yogis didn't know what to... They said, "We all can give
life for Her." And I said, "Why do you want to take their lives for nothing at all?"

You see, these so-called 'Sahaja Yogis' who lived on the things have no idea as to what the world requires today. It requires
peace. It requires complete evolution. They are just bothered about their own single evolutions. How far will go? You cannot
anymore go because in the nature you have seen that nothing grows like a mango tree growing up to eighty feet, does it? It
doesn't grow like that. In the same way anybody who tries to go like that goes out of place.

The yogi is a person who lives in this world. Is – the concept has come to you because some of these horrible fake ones have
created this concept. You know, the great yogis of our country who are regarded and respected till today have been living in this
world and never went away into the jungles. Say, like Guru Nanaka who was a great saint he says, "Kahe re ban Khojan jai,sarab
niwasi sada ulepa tohi sang samai." [Dev. transcriptor's note: Internet links this sentence to Guru Tegh Bahadur who thus
synthetized Guru Nanaka's teachings
http://www.allaboutsikhs.com/gurudwaras-in-india/gurudwara-gurusar-sahib-patshahi-nauvin-village-kattu ] He says, "Why are
you running away to the jungles? What are you afraid of? The one who is detached, the one who is the saint is living within you.
The one who is the yogi is living within you. Where are you running away?"

So, these are the yogis and you can be one of them. And despite that I must tell you one thing, they are quite jealous of the
Sahaja Yogis is a fact. Because they cannot raise the way – Kundalini – these people can raise. You'll be amazed. It's true. I must
tell you this is a fact. They were saying that, "Mother what have you done?" Then we have a tape of a very great yogi from India.
He says that, "What have these people done that You have given them vibrations while – he says – I was a frog for twenty-one
thousand years I've practiced and then I've got my vibrations. And these people just like that getting vibrations. Why?" I said,
"Maybe is the whim of God. Why are you sitting on the top of a hill there? For your own achievements, for your own courtesy. It's
sort of a hypocrite in a very subtle way I would say."

And why are they there frightened of others, you see. You have to emancipate the whole world. Christ didn't go and sit on a
hilltop or somewhere. No one. Rama did not go. Krishna did not go. None of these great saints like Tukaram, Gyaneshwara we
have had. And all these they lived as married people, absolutely normal. And they are the people who are respected.

So, the idea of such a yogi is all dramatic, I can tell you. You'd better go and see some of them who are there in the horrible
conditions as they live.



There's another one who lives in the Himalaya place called Amarnath. There he lives, you see – funny fellow. And he had one
disciple – one disciple he had – and he sent the disciple to a suburb of Bombay, litlle – not suburb, I would say city near Bombay
– small little place though and he said he formed an ashram there. And one of My Sahaja Yogini was staying there. So, he went
and told her that, "My guru has told me that Mataji is going to come here after twelve years and She is going to raise my Agnya
-Agnya Chakra." So, he went and asked the lady. She called Me he said, "I've been waiting for You for twelve years." Is a fact. You
can go and see and find out. So, she was quite surprised that his guru has told him twelve years about Mataji coming here. It is
quite surprising, you know. They didn't know that there was something about Me. And she came to Me and she told Me about
this. I said, "All right, I'm coming to your place. You tell him to come and see Me."

He had ashram of his own. He was staying there and I said, "All right tell him, 'I'll come to your ashram'." He of course came to My
program and all that and he was flat on the ground because he saw some things and all that but then he said, "Mother, my guru
is waiting for you. Better come in the evening." I went down and, there, you see, I asked that guru, I said – of course first he was –
all the rituals were done and then I asked him, "Why did you not clear his Agnya for twelve years?" He said, "Who cleared my
Agnya? Why should I clear his Agnya Chakra?" I said, "I doesn't matter but you know how to clear." "Yes, I know but I will not clear
his Agnya. Let him suffer." So, I said, "But what's the use of suffering?" He said, "It's very easy." "Why should you make him suffer
like this?" He said, "I have suffered so much so he should also suffer." But then he gave him a big slap – I was between them. I
said, "Why? Why did you beat him? It's very bad." He said, "No, you know, before, just before your coming he was smoking here.
He has no shame of any kind."

And he was just, you see, going on like that. I said, "Why? What has happened?" He said, "You know, he came here, three days he
put me upside down on the well and he said, 'Your smoking has to go'." So, that's how they are. Then I said, "All right, come
along." And the Agnya can be cleared just like that you can also do it. But, you see, what happens there: they have achieved it
through their terrible penances and all that and naturally they also expect people to do all that penance and go down there.

Now the individualistic is over. That was all right because in the beginning only one or two flowers become fruits but the
blossom time comes, then many have to become. Unless and until all of them come down to this earth they are of no use. I can't
understand their use. They are just sitting down there. Of course they work out certain things sitting down. Being – being sahaj,
they are also collectively conscious so they may work out certain things and all that. But still you have to come and work with the
people.

Supposing if you are away from the river and if you say, "I'm thirsty", what is so great? But if you are near the river and can keep
your thirst then you are something great, isn't it? Living in the desert, if you say, "I am controlling my hunger and I am controlling
my thirst and I have no attachments", it has no sense. Where are you great? If you are so strong enough anywhere you are, you
are a sanyasin. You are detached.

Have you read the story of Sita's father, Janaka? He was called as Videhi, Videhi. He was the only one in the whole history called
Videhi. 'Videhi' means 'a detached person from his being' like that 'he doesn't care for', as you can say 'a real yogi': 'Videhi'. The
deha is the body. He has gone beyond the body. And he was the one who had children, who had wife, who had his kingdom and
who was a great, what you can call a great connoisseur of heart. And when Nachiketa went to him because he was with a guru
and whenever this king came to him the guru would get up, touch his feet and make him sit on his seat, so Nachiketa asked his
guru, "Sir, why do you touch his feet? He is a householder. Why should you touch his feet? Why should we all get up? Because he
is the father in law of Rama, that's why you do it, is it?"

He said, "'No, not because of that. Because he is Videhi. He is the one only who can give Realization. Even Yoga Vashishta could
not give Realization. He is the only one who is authorized to give Realization. We cannot give Realization."

So Nachiketa went to him and asked him, "Sir, can you… (interruption) ...known myself."

He said, "Why do you want to know? It's rather difficult." All those things he showed and tried to see if he is really willing. See, for



a non-willing person it is rather difficult. So, he took his test and all that and he said that, "All right, I'll see about it."

Then he asked him to sleep in a room where he saw that it was very lavishly decorated and all gold everything and he was
wondering, "What sort of a yogi is this surrounded by gold and everything. He is sitting down here and he is supposed to be the
greatest yogi of the ages. How is he called a Videhi?"

Because he was a king. That was his life and that's what he was like that. He was not taking money from anybody else, or [peer
else?], other people's money. He was not a parasite. It was his own kingdom where he was living. So he looked it, he was
surprised.

So, next day Raja Janaka told him that, "All right, now first of all let us go and have bath in the river." So, they went to the river,
both of them were having a bath. While having the bath a message came to the king that, "Your palace is on the fire." So, he said,
"All right. Just now I'm meditating." He didn't say a word and, "Don't disturb me." Still he was meditating. Then the message came
that, "Your people have all come out of the palace and they are going away." Then the message came that, "The fire is coming
this side and your cloths and all those might get caught fire." Still he was meditating. But this fellow who was in the – supposed
to be the yogi, the one who had gone to learn detachment – ran outside for his cloths, you see. He couldn't – even he had very
few cloths but he ran outside… (Interruption.) [Nachiketa] "…about these things which are so important like a palace and your
family and all of them were running away." He said, "I was in tune with God. That is the Truth. The rest is all falsehood, is all
Maya, is all illusion. And why worry about the illusions?" And he too had only one disciple only he gave Realization, is Nachiketa.

This is the trouble. If they could give Realization en-masse they may come down but they cannot. And one person born on the
tenth floor, the rest on the ground floor cannot make them understand. They cannot understand him.

That's why Sahaja Yoga had to come as Mahayoga, as the greatest Yoga.

The manifestation today is of Mahayoga where you meet the divine, where thousands and thousands have to get it. The time has
come. I call it the blossom time. Some people say it's the destruction time, some say it's the Judgement time, but I call it the
blossom time. And this is the time when you have to receive it.

These concepts are not going to help you. They have never helped you neither helped anyone. So do not have concept about it,
just have it. Once you have it then you practice it here. No use doing it in the forest because when you'll come back again then
you will live in the same condition. Here you develop the immunity. In this world where you live among your family, among your
people, here you develop that immunity.

You will know evil is evil and after Realization you will not like it. Gradually you will come up so well that evil will disappear. You
will have to do it here in Brighton. Under all evil circumstances, we have to establish it. That's what it is. It's much more daring
and much more challenging than to run away on the Himalayas very nicely and sit down there.

Whatever you are earning, whatever your life, wherever you live is perfectly all right. Nothing to be given up. If you are not holding
to anything what is there to give up? This is a concept people don't understand, you know. Like these 'Hare Rama, Hare Krishna'
they came to Me also. They said, "Mother you have such a nice house and your husband is so well placed in life and you have
everything around– while we have given up everything." I said, "What have you given up?" "Oh, we have given up this and we have
given up that and that." I said, "Really? All right." I said, "You worship Shri Krishna?" They said, "Yes, we worship Shri Krishna." I
said, "All right, now whatever you think here on My body or in this house worth the dust particle of Shri Krishna's feet you can
take away. Even up to the dust particle you can take away if it is worth that much. So you see around everything. Whatever you
think is equal to the dust particle of his feet you can take away." Now this was too much for them, they didn't expect. They went
round and round. They said, "Now we don't think that anything is worth it." They gave in. I said, "What have you given up? These
stones? The dust? Why do you live in myths? What are you going to give up?"…

51:18 (Interruption.)



…When it happens to you, you really enjoy it. Everything that he has created for your enjoyment. All this universe is created for
your enjoyment but you don't have that sensitivity to enjoy it because you have a sense of possession. If you possess this room -
if I possess that will be a headache. It's nice to have it for you people and I come and nicely talk here and go away. No
headaches. So all these ideas are mythical. This is a myth also to feel that I possess this room. I mean, you cannot possess
anything. You have to leave each and everything here.

What do you possess when you go? Your Self Realization. Then you'll be again born like these children are Self Realized before
so they are born today as Realized souls. And they have been saints. They have been living on the Himalayas also but now they
have come like brave people in this world to face the reality. It's not easy. After Realization you will know what I'm meaning.

All right? It's good. Today you don't have to give up anything. Nothing. It's just here within you. But Nanaka has said, "Unless and
until you have got your Self Realization, this Bhrama, this illusion, this misunderstanding won't go. It's the curtain has to [be]
moved."

52:55

Yogi: Three o' clock now

Shri Mataji: Now, how many of you are noting cool breeze in the hand? Just put attention to the hands. You are all realized souls.
So, no problem. You are great. They are not complicate. Put both your hands [towards Me], feet on the ground like this, you see,
for mother earth to correct your problems and thinks, you see. It's only a question of disintegrated being within, you see, like,
"This is not corrected, this is loose, this is loose, this is loose, this is loose." These things are to be properly connected and this is
to be put to mains. So these are the two problems that we are also disintegrated first of all and secondly we are not connected to
the mains. So this disintegration also is brought to one by the Kundalini rising because She pierces through all your beings and
put you together. Once you are integrated, then it works out faster.

54:00

Now see for yourself just like this. Just like this in this way. Sit most comfortably and just await this happening to you. You may
close your eyes and see if there are any thought in your mind. Ask your mind, "What are you thinking?"

(Shri Mataji and the Yogis begin helping seekers to get their Realization.)

 The back [probably Mother or a yogi is gently taping a back where there is a blocking.] You try this here.

55:10

I hear you all not forgive others. Please forgive. Just say that, "We forgive." Forgiveness is in captioned but it's a myth that you do
not forgive. And what do we do after all by not forgiving this? Only troubling ourselves. Just forgive. Just say that, "We forgive."
Then only you can be forgiven for your mistakes. That's why again and again you must say that, "I forgive" and "Please forgive
us."

All right? Good! You are better? See. Looks out. Are you getting cool breeze? Little.

Yogini: Good.



Shri Mataji: What about you? Are you getting? Very good. This gentleman? Are you? Not yet. Are you getting cool breeze? Not
yet. Left Nabhi very much. You know the left Nabhi problem is? You are all right. Don't you worry. Now is it? Good.

Close your eyes and enjoy. This is the best time when you get it. This is the highest. Remember it! Because you will find it that
after some time you will start thinking about it, you may lose it, so petty think about it, what you call. Just feel it. Feel the
relaxation.

Left Nabhi is too much. You don't pay attention to one particular point. Keep your attention absolutely free. May people have a
habit of looking into this – what you call – in between the two eyebrows or sometimes higher.

(Interruption.)

Let pay attention to your fontanel bone here on top of the head. If you find your attention to be very variably, then let us leave it
alone. That's the best way.

1:00:55

Better? Left Nabhi's? Good. Where guru you have [been]? See don't you get worried. That's the use that they are doing to people.
Is it okay? Still a little one there. Better now. It works. That's such a collapse, quite a lot. There leave it. It's painful absolute. Now
better. Are you getting the cool breeze? Not yet. Are you? This one. Not yet? It has started.

Now how is your Hamsa today? You're welcome.

And what about this gentleman in the corner, behind Me? No. He has got it…

1:09:00

… They say tendency is here a harm, here, that people sort of feel guilty about everything. There is nothing to feel guilty. In a
people, you can feel this. They say something is happening in Vietnam, they feel guilty about it. Of course, if you are in the
collective consciousness, if you feel that, then you can feel bothered, but otherwise mentally if you feel guilty, then it creates a
problem. So just say, "I'm not guilty of anything." Just say that. After all this [body] is the temple of God and in the temple of God,
there is a light [Atma]. I mean I have no business to despise it in any way. All right?...

1:10:30

(Shri Mataji and the yogis pursue helping the seekers getting their Realization.)

1:33:52
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Как да преодолеем егото и да опознаем себе си

Долис Хил, Англия – 18 ноември 1979 г.

Става нещо, с помощта на което Божието създание ще получи своя завършек и ще узнае своето предназначение. Това
е толкова велико. Вероятно ние не го разбираме. Но когато казваме, че сме Сахаджа йоги, трябва да знаете, че за да
бъдеш Сахаджа йоги, трябва да бъдеш еднакъв с Истината на Сахаджа Йога. И от колко много неправилни
разбирания, които висят над вас, трябва да се освободите. Хората наричат това жертвоприношение. Не мисля, че това
е жертва. Ако си помислите – нещо изниква на вашия път, вие се опитвате да преодолеете тази пречка. По същия
начин, ако застанете в страни от вашите пречки, ще бъдете в състояние да разберете, че тези пречки стоят на вашия
път и те не са ваши собствени, а че спират прогреса ви. Така че трябва да позволите на тези неправилни
идентификации да излязат от ума ви и да се опитате все повече и повече да бъдете себе си, а не да сте в съзвучие с
погрешни идентификации.

Мисля, че това е един от проблемите на хората тук. Когато получавам някакво оплакване или нещо подобно,
разбирам, че все още нивото на разбиране на Сахаджа Йога не е на необходимата висота. Това е огромна задача и за
това, ако вие сте хората, които трябва да дойдат горе, ако вие сте хората, които трябва да се борят, трябва да
разберете това напълно, а също и да разберете зад какво стоите. Колко трябва да подобрявате себе си? Защото вие
сте хората, на които предстои да доведат Сахаджа Йога до позицията, която трябва да бъде достигната. Сега трябва
да получавате, трябва да поемете в себе си това да промените цялото. Това е вашата работа и за това въпросът е
много сериозен.

На второ място, винаги съм ви казвала, че в резултат на его проблема, ние сме много дезинтегрирани (разпилени).
Толкова сме дезинтегрирани, че връзката с Божественото никога не се установява по подходящия, по необходимия
начин. Казвала съм, че ако този инструмент, с който говорите, е разделен на пет части и всичките пет части се борят
една срещу друга, вие не можете да направите нищо с него, въпреки че е свързан с главната машина. По същия начин,
ако все още сте дезинтегрирани, не можете да получите връзката. Например, виждате хората, които идват в Сахаджа
Йога. Те имат други интереси, други приоритети, други неща, които са много важни за тях. Пропиляват своето време и
после питат: “Майко, защо не напредваме много в Сахаджа Йога?” Ако решите, както г-н Венугопалан ви е казал преди,
“първо трябва да правим Сахаджа Йога, а останалите неща са второстепенни”, само тогава Сахаджа Йога може да
установи във вас истината. Ще имаме някои Сахаджи Йоги на много високо ниво. Някои ще бъдат напълно
безполезни, а други ще бъдат абсолютно изхвърлени. Ще има от всички видове, това също го зная. Сега вие решавате
къде да отидете. Колко далеч да стигнете. Ако ще си губите времето в мислене за други Сахаджи йоги, за малки,
дребни, повърхностни неща, вашата дезинтеграция ще расте, ще се отдалечавате все повече, тъй като тези решения се
вземат от вашето его – “Аз не харесвам това. Аз ще правя това. Аз не се интересувам от това” и тем подобни. Ако
можете да видите по някакъв начин работещото си его, тогава ще можете да се отървете от него и това е нещото,
което всеки трябва да направи. Не да се борите с него. Това е единствения начин, по който вашето его може да си
отиде.

Ето това е причината, поради която на Запад, както сте видели, напредъкът е много по-слаб, отколкото в Индия.
Вземете частния случай със г-н Венугопалан. Той е забележителен. Този изключителен мъж се справя забележително
добре. Той заема много висок пост в Индия. Тук съм намирала човек, който например се занимава с миене на съдове.
Идва в Сахаджа Йога, все още неговото его е толкова голямо. Дори нашият министър -председател не би имал
толкова голямо его, каквото въпросната личност има. Имам предвид начина, по който казва: “Аз не харесвам това. Аз
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не правя такива нещата.” и т. н. Удивена съм от начина, по който хората говорят. Като че ли всеки е станал крал на
Англия! Това е нещо, което всеки трябва да казва на хората, които идват тук: “Не прахосвайте енергията на Шри
Матаджи да спорите за това или онова”. Защото всеки разсъждава, край няма… И това е най-голямата пречка, която
стои пред тях, дори когато идват за първи път.

Много е трудно - трябва да показвам през цялото време колко ценя тяхното его, просто за да им доставя удоволствие,
така че да се завъртят наоколо. Ето защо напредъкът става по-слаб.

Сега, в случая с г-н Венугопалан, той е бил при всякакви видове ужасни гуру, а също и неговата съпруга. Защото пък в
Индия действа и друга крайност – трябва да се отнасяме с уважение към всички светци. Но тези светци са фалшиви.
Те не само че са измамници, но и някои от тях са дяволи. Те няма да кажат “Ние сме дяволи”. И когато не казват, че са
дяволи или каквото са там, те не влизат в тяхната съответна форма. Тези обикновени невинни хора, които търсят Бог,
просто отиват при тях, отварят сърцата си, правят всичко и откриват, че са дяволи. Тогава са много изненадани. След
това се оттеглят и отиват при друг гуру. Но злото е сторено. Те се освобождават от това зло, защото го разпознават и
знаят какво е истина – в смисъл, че знаят какво да очакват. Виждате ли, толкова качествени хора не биха искали да
отидат при човек, който показва някакъв вид сензации или чаматкарас, т.е. чудеса. Те не биха отишли при такива
хора, а ще отидат при други по-фини хора, които са много хитри и предлагат друг вид шоу, казвайки: “Не, не. Това е
пътят, по който можете да достигнете до най-висшето”. И така повечето от Сахаджа Йогите в Индия също са били при
такива Гуру. С изключение само на хората от село и от провинцията, повечето то градските люде са били при такъв
гуру или нещо от този род. Но независимо от това те са изоставили всичко. Казвала съм: “Трябва да ги шубитирате” и
те ще го направят. Всеки ден сутрин той прави своята садхана, медитация за един час дори и да е много зает човек. А
тук, дори ставането се върши с неохота. Какво можем да направим с такива бавно подвижни хора? Изключително
трудно е.

И това е, което трябва да разберете – имаме велика отговорност тук, на запад. Защото това трябва да стане в Лондон.
Трябва да се случи в Англия, като начало и за това вие поемате много голяма отговорност. Вие трябва да еволюирате
в себе си и в Сахаджа Йога отново и отново, и отново и Аз зная, че това, което ни забавя, без съмнение е вашето его
или дори суперего. Но егото е главния проблем. Трябва да ви кажа, че егото е главния проблем, но не смея да го кажа
на някого, защото ще “скочи” на главата ми. Но опитайте се да видите вашето его, как то се отклонява. Опитайте се,
защото ваша е радостта от търсенето. Ваша собственост е, че търсите. Ваш проблем е, че се крие от вас това, което сте
търсили в продължение на векове. Сега това е, което трябва да ви разкрия. Какво има толкова да се спори с личност,
която иска да ви даде най-висшето? Това е само хабене на енергия. Не пилейте енергията си по такива неща,
повърхностни неща или пък да откривате чужди грешки.

Сега той организира лагера в Делхи. Той е този, който е организирал отпечатването на нашата книга и т. н., всичко
толкова гладко. Не усетих никакви проблеми. Вие просто Ми казвате, че това трябва да стане – “Добре”. Не зная как
става всичко. Вие бяхте в Делхи. Видяхте много хора там. Никакъв проблем. Видяхте ли някой да се оплаква, някой да
се кара или да се бие? Нищо подобно. Вижте, не е признак на интелигентност през цялото време да се опитваш да
откриеш грешки в другия или пък да се опитваш да се самообвиняваш. И двете неща са неправилни. Най-доброто
нещо е да растете в мъдрост и да виждате как ставате по-мъдри и по-мъдри. Някои от в0ас наистина са много
израснали, някои все още се движат нагоре – надолу, а други са все още много ниско. Така, че всички трябва да
вървим заедно. Ако някой е постигнал нещо, няма никаква полза за Сахаджа Йога. Както съм ви казвала, колективно
нещо е това, което трябва да бъде изработено и всички вие трябва да го постигате с много усилия. Толкова хубаво е да
имате истински братя и сестри по целия свят днес. Когато отидете там с пълно сърце, те ще ви посрещнат както вие
сте ги приели тях – с пълно сърце. Но всички ние трябва да се издигнем, да се издигнем до определена точка, когато
ще можем да се обърнем един към друг с цялата си любов, с откровение, с отворено сърце, без да се безпокоим за
нищо, без да се страхуваме от никого. А само да кажем, че те са ваши братя и вие сте техни братя и трябва да се
обичате. Това е възможно единствено, когато се освободите от страховете си тук, защото има и друга страна – егото
винаги се страхува. Защото е агресивно спрямо другите и знае, че другите също могат да се отнесат агресивно към
него. Ето това е точката, която трябва да достигнем – да мислим, че никой по никакъв начин, никога няма да ни скрои



номер, да ни нанесе удар. Да се презирате – никога. Вие сте светци. Трябва да знаете това. Вие сте реализирани души
в този свят. Колко са тези, които могат да издигнат Кундалини? Колко са тези, които разбират какво са вибрациите?

На Гуру Пуджа ще ви кажа какво сте получили, как сте го получили. Много неща сте получили вътре във вас, вградени
са. Ще ви кажа как работят. Сега вашите чакри са събудени чрез Сахаджа Йога. Тъй като той казва “да”, това е
станало. Но вие какво правите за това? Това е най-великото от най-великите неща, което може да се случи някога – че
знаете. Знаете също, че това е най-великото събитие, което беше предсказано много отдавна като Страшния съд. Вие
знаете, че това е начина, по който ще бъдете съдени. Така, че трябва да работим много усърдно. Ние трябва да
работим. Това вие е дадено без усилие, добре. Но за да го поддържате, за да го задържите на високо ниво, трябва
религиозно (с вяра – бел. пр.) да го постигнем.

Необходимо е много смирение за постигането на повече и повече във вашето същество, да попивате във вашето
същество. Нека се процеди, да проникне във вашия ум, да го покрие напълно. Нека това вечно блаженство влезе във
вас. Аз съм толкова развълнувана. Не правете от вас малки личности. Имайте повече далновидност. Имайте
по-големи идеи, защото сега вие принадлежите на най-голямото нещо, на най-великото от всички, Първичното, на
най-висшето, на Вирата. Ако разберете вашата значимост, тогава то ще се получи, тогава ще го постигнете.

Ако наблюдавате индийски Сахаджа йоги ще се изненадате. Той спи само по два или три – четири часа. Но няма да
пропусне своята садхана. Ако може да се наспи – добре. Но първото нещо е да има един час за садхана. По какъвто и
да е начин той ще си осигури медитация. Но да спи…? Та ние проспахме всичките си животи. Трябва да се коригирате.
Трябва да се издигнете. Трябва да вървите напред, за да постигнете самите себе си. Това е главното.

Казвам ви – вижте себе си. Самоуважавайте се. Да познаеш себе си е най-великото самоуважение. Ако не се
познаваш, ако не се самоуважаваш – всичко е безполезно. Както казвате на санскрит сварта. Думата се дели на две –
сва и арта, разбирате значението на тези две думи – сва означава “твоето Себе” и то е най-великото самоуважение.
Ето това е.

Много сме щастливи, че той е тук. Ние също ще ходим в Индия. Следващата година е планирано да отидем в Индия и
там да срещнем много от тях в Делхи и Бомбай. Те ни чакат. Планират как да ви посрещнат и ще бъдат много
щастливи, че толкова много Сахаджи йоги от Лондон и от целия свят ще дойдат. Знаете как те се грижат за вас и
колко са щастливи и радостни.

А някои неща определено са вървели зле при вас, знаете това и трябва да разберем защо. Защото имате тревоги
поради вашето собствено свръх мислене, свръх четене и свръх доминиране Но много лесно можем да се отървем от
тях. Просто трябва да се обвържете към Себето и да се обърнете към себе си – “Сега, господине, как си?”. Ако кажете
това, вниманието ви веднага ще премине през вас самите и ще ви погледне отстрани. Това е много важно. Колкото
по-ясно се виждате, толкова по-добре. Трябва да се обърнете с лице към себе си. Ако вие не искате да направите това,
то е защото се страхувате. Били сте агресивни спрямо другите и се опасявате, че и те по същия начин ще се отнесат
към вас. Но няма да има никаква агресия, защото това е идеалното състояние, в което се виждате. Нито се отнасяте
агресивно към някого, нито някой ще бъде агресивен към вас. Просто вижте ясно и това е, което трябва да виждате.

Постепенно започвате да виждате чакрите си, виждате вашите проблеми и знаете как тази способност постепенно се
развива. Но всеки иска бързи резултати. Добре е ако искате резултати. Но това ли искате? Ако е така, ще постигнете
бързи резултати. Ако не, тогава бъдете търпеливи със себе си. Не и с Мен, а със себе си. Казвам ви, трябва да бъдете
търпеливи, защото има проблем с вас. Така, че трябва да сте търпеливи със себе си, а не с някой друг. Това е главното.
Ако сте търпеливи със себе си, ако сте внимателни към себе си, това е дълго обещаваното нещо, което ще получите.
Но трябва да се научите да бъдете внимателни и търпеливи към себе си и да не се ядосвате на себе си, да не се
подценявате, да не бъдете агресивни спрямо другите. Това е много просто нещо, най-простото нещо, което трябва да
се направи. Но поради вашия сложен живот и комплицирано мислене, ние съвсем сме объркали нещата. Това лесно
може да бъде отстранено и просто да се измъкнем, да се изплъзнем, без каквато и да е трудност. Зная, че вие можете



да го направите. Така, че забравете всички тези неща като “моят баща, моята майка, моята сестра, моят брат”. Всички
тези проблеми трябва да бъдат изгорени за отрицателно време. Колкото по-скоро вашия живот поеме напред, веднага
щом живота ви потече напред, всичко ще бъде отстранено. Няма да стане нищо освен светлината, вашата светлина и
на другите, които идват при вас за просветление.

Зная, че ви предстои голям ден за Гуру Пуджа и преди това трябва да ви препоръчам, да изискам от вас да се
подготвите. Мога да направя нещо велико. Но трябва да имам подходящ “приемник”, така че трябва да се подготвите.
Помислете за това. Обичате ли другите? Обичате ли? Обичате ли всеки един? Само да мислите, че обичате всекиго е
толкова велико. Искам да кажа, попитайте Мен. Защото Аз винаги мисля колко много трябва да ви обичам. Вижте,
имам толкова много любов, винаги мога да дам на другите. Само помислете колко велико е да обичаш другите. Знаете
как хората се отнасят понякога към Мен. Ужасно, нали? Аз все още ги обичам. Наслаждавам се на играта с тях. По
същия начин вие трябва да обичате, а любовта е нещо, което ще се разтвори красиво като лотос – отваря листчетата
си и красиво благоухание започва да се разнася. По същия начин вашите сърца ще се разтворят и благоуханието на
любовта ще се разпростре по лелия свят. Тя ще звъни във вас. Зная, че това може да стане. Колкото по-скоро, толкова
по-добре. Изборът е ваш. Изборът, който трябва да направите е ваш.

Аз съм много щастлива, защото чух толкова красиви неща точно преди Коледа, която е нещо много голямо за Мен.
Вие знаете това. По същия начин вие ще имате друга Коледа сега - Коледа за да празнувате новото раждане на
Христос вътре във вас. Нека се приготвим за неговото пришествие. А начинът, по който ще се приготвите, е да не
бягате далеч от себе си - не чрез въвличане във повърхностни неща, а чрез усилена работа, чрез красиво пречистване.
Пречистването трябва да се осъществи ако Себето се установи в храма на това същество.

Нека Бог ви благослови всички!

(Guided Meditation follows )

Now first before meditating, in your heart, or, you should see in your heart, and there try to put your Guru in the core of it. After
establishing in the heart, you must bow to that with full devotion and dedication.

Now, whatever you do with your mind, after Realisation, is not imagination because now your mind, your imagination, is itself
enlightened.

So project yourself in such a way that you humble down at the feet of your Guru and now ask for the necessary temperament
needed for meditation, or atmosphere needed for meditation.

Meditation is when you are one with the Divine.

Now if there are thoughts coming in, first you have to say the first mantra, of course, and then watch inside. Also you must say
mantra of Ganesha, will help some people. And then you should watch inside and see for yourself which is the biggest hurdle.

First the thought. Now, for the thought, you have to say the mantra of Nirvichara, that, “Twameva sakshat Nirvichar sakshat Shri
Mataji Nirmala Devi namoh namaha”

Should say it thrice.

(Yogis repeat a slightly different version of the mantra that Mother has suggested, three times.)

Now we come to the hurdle of your ego because, you see, the thought has stopped now, no doubt, but there's still a pressure on
the head. So, if it is ego, you have to say, “Twameva sakshat Mahatahamkaara…” - Mahat means 'the great', ahamkara means
'the ego'  - “…sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha." Say it thrice.



(Yogis again repeat a slightly different version of the mantra that Mother has suggested, three times.)

Now, even now, if you find that ego is still there, then you have to raise your left side to push it back to the right hand side, with
your hand; one hand towards the photograph.

Push the left side higher and right side lower so the ego and super-ego get the balance. Do it seven times. Try to feel it, how you
are feeling inside, you see.

Now you raise your Kundalini up on the head and tie it up.

Again raise your Kundalini up on the head and tie it up.

Again raise your Kundalini and tie it up.

Now at the Sahasrara you should say the mantra of Sahasrara, thrice.

(yogis repeat Shri Kalki sakshat, Shri Sahasrara Swamini, Moksha Pradayini Mataji, Shri Nirmala Devi namoh namaha three
times)

Now it's opened out if you see. Now you can open again your Sahasrara like this. Just take it down again and see that you are
stationed there. Once this has been done then you go into meditation. This is like cleansing, you see, called as nyasa.

Now, if you find any other obstruction, you can also say, like, if you have got, say, Mahakali's problem, you can say that mantra,
clear it and then you sit down for meditation. Any individual thing, you can take it out, like, if you have the ego problem, if you
think, then you should start with Mahatahamkara. It is what you have to find out: What is your problem? Where is the Kundalini
stopping? You can feel it within yourself.

Some of you may not feel. If you do not feel it, feel it on your fingers. If you are not feeling within yourself then feel it on your
fingers, you can feel it.

Ah, Better.

Reduce your breathing, will be better. Reduce your breathing as if stopping, but no exertion about it.

How is it now? Better? Where is the problem? Hmm?

Yogi: Central heart

Shri Mataji: Central heart? Alright, hold your breath. Not with great force, just ordinarily. Alright?

Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba,
sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba.

Alright? Leave it. Better now? Once again? Alright, hold your breath.

Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba.
Haa.



Leave it. Better. Keep your eyes open. Again. Hold it.

Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba,
sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba.

Leave it. Better now? Much relief. Alright?

I mean, now left side. Put your left hand towards Me, right hand up there. Left hand towards Me, right hand like that…

Hmm. Like this. Douglas (Fry), like this. Better? It’s liver. Over-thinking gives you liver also. Better. Better? Much better. It's
coming down.

…Hmm. Better now? What is it? Where do you feel? Vishuddhi?

Better now.



1979-1202, Пуджа на Гуру в деня на Пришествието

View online.

Пуджа на Гуру в деня на Пришествието Лондон – 2 декември 1979 г. Преди месец казах на Рустам, че трябва да
подготви пуджа за тази неделя, на пълнолуние и той попита как да я наречете – Пуджа на Гуру, Пуджа на Махалакшми
или Пуджа на Шри Ганеша. Казах му да я обяви като пуджа на Гуру. Доста по-късно, когато тръгвах за Индия, Ме
попита защо да не изпълним Коледната пуджа тук. Днес е много важен ден, защото много отдавна, когато Христос
беше още дете, прочете в светите писания и заяви пред множеството, че Той е Пришествието - инкарнацията, която е
Спасителят. Хората вярваха, че Спасителят ще дойде. На днешния ден, в неделя, Той е заявил, че е Спасителят. Затова
тази неделя се нарича Неделя на Пришествието. Той трябваше да живее съвсем кратко, така че на много млада
възраст да обяви, че е Пришествието. Забележителен е фактът, че никоя инкарнация преди Христос не е декларирала
публично, че е инкарнация. Разбира се, Рама беше забравил, че е инкарнация. Някакси накара себе си да забрави това.
Разигра майа върху самия себе си, за да стане напълно завършеното човешко същество – Мариада Пурушоттама.
Шри Кришна съобщи този факт само на една личност – Арджуна - точно преди да започне войната. Авраам никога не
каза, че е инкарнация, въпреки че беше инкарнация на Първоучителя. Самият Дататрейа никога не разгласи, че е
инкарнация на Първичния учител, въпреки че дойде с Трите сили, за да води хората на Земята чрез невинността.
Мойсей никога не каза това, въпреки че хората знаеха, че беше велика личност. Той надви природата, но никога не
каза, че е инкарнация. Христос прецени, че беше необходимо да го каже, защото иначе хората нямаше да разберат.
Ако го бяха разпознали, нямаше да има никакъв проблем. Но те трябваше да продължат своята еволюция. Някой
трябваше да прекоси Агнйа чакра във Вирата и да премине през тази врата. Христос дойде на Земята именно за това.
Най-изненадващото е, че когато върху дървото на живота корените пускат стебла, а стеблата пускат клони, а клоните
пускат листа и цветята разцъфват от същото дърво, тези, които познават корените, не искат да знаят нищо за
стеблата; онези, които познават стъблата, не искат да признаят цветовете. Това е типично за човешката природа.
Никога не казах нищо за себе си, защото се усещаше, че сега човешките същества са достигнали измерение на егото,
което е много по-лошо от егото дори по времето на Христос. Можете да обвините когото и да е. Това може да се
нарече индустриална революция, защото хората бяха далече от природата; може да се нарече както и да е. Но хората
загубиха всякаква връзка с реалността. Идентифицираха се с повърхностното, поради което им е невъзможно да
възприемат Великата реалност. Ето защо не казах и дума за себе си докато, разбира се, някои светци не заговориха за
Мен. Някои обсебени също заговориха за Мен, а хората се зачудиха как така толкова трудното издигане на Кундалини
започна да се осъществява с такава скорост в присъствието на Матаджи. В Индия имаше храм, за който никой не
знаеше. Хората забелязаха, че корабите, които минаваха в близост до едно място, биваха притегляни към брега и беше
трудно да бъдат изведени обратно. Трябваше да се положат двойно повече усилия, за да се преодолее това
привличане. Не знаеха, че имаше нещо, което действа. Смятаха, че има нещо нередно на дъното на морето, но това се
случваше неизменно с много кораби. В края на краищата решиха да разберат какво става. Защо брегът ги
притегляше? Когато навлязоха в джунглата, откриха голям храм, а на върха му имаше голямо парче магнит. Така че
чрез разума си хората стигнаха до извода, че Матаджи е нещо изключително, защото никъде в светите писания не
беше написано, че на Земята ще дойде инкарнация, която само с погледа, само с мисълта си ще издига Кундалини.
Много светци, които пребивават в джунглите, далеч от побърканата тълпа, в Хималаите, знаят за това, тъй като
съзнанието им е на такова ниво, че разбират - разбират много повече от вас. Защото вие все още сте деца,
новородени, а те са пораснали. Но днес е денят, в който заявявам, че Аз съм тази, която ще спаси човечеството.
Заявявам, че Аз съм Ади Шакти, която е Майката на всички майки, Първичната майка, Шакти – най-чистото желание
на Бог - която инкарнира на тази Земя, за да придаде смисъл на Творението, на човешките същества. Сигурна съм, че
чрез Моята любов и търпение, чрез Моите сили, ще го постигна. Аз бях Единствената, която се раждаше отново и
отново, но сега дойдох в пълната си форма, с всичките си сили. Дойдох на тази Земя не само за да спася човешките
същества, не само заради тяхната еманципация, но и за да им подаря Царството Небесно, радостта и блаженството, с
които техният Отец иска да ги награди. Думите, които казах, трябва завинаги да останат само в рамките на Сахаджа
Йога. А днес е денят за пуджа на Гуру, не на Мен, а пуджа на вас като гуру. Обявявам всички ви за гуру и ще ви кажа
какво съм ви дарила и какви велики сили имате вече във вас. Сред вас има хора, които все още не са в състояние да
разпознаят. Моята декларация ще оправи нещата в тях, разпознаването. Без него не можете да видите играта. Без
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играта не може да имате увереност в себе си. Без увереност не може да станете Гуру. Ако не станете Гуру, не можете
да помогнете на другите. Без да помогнете на другите в никакъв случай няма да сте щастливи. Много е лесно да се
разкъса тази верига. Но това, което трябва да правите, е последователно да изграждате брънките на веригата и да
постигнете това, което всички вие сте искали да бъдете. Така че бъдете уверени, весели и щастливи от факта, че
всичките Мои сили ще ви закрилят. Любовта ми ще ви закриля, а Моята природа ще ви изпълва с мир и радост. Бог да
ви благослови. Какво получихте и какви са силите ви? Преди няколко дни ви говорих за шамбхаво-упайа и
шакто-упайа. Това са два метода за изчистване на хората. Първият е метод, чрез който пречиствате само няколко
души. Вземате шепа хора и ги чистите, докато тяхната читта (внимание – б.пр.) напълно се пречисти, а също и петте им
елемента. Тогава Кундалини се издига и хората получават Реализация. Това е шамбхаво-упайа, чрез който определена
личност напълно се изчиства. Другият метод е шакто-упайа. При него Шакти е тази, която кара вашата Кундалини да
се издигне, независимо от състоянието ви, а след това се грижи за изчистването. В Сахаджа Йога използваме втория
упайа (метод – б.пр.), защото няма никакво време за шамбхавоупайа. Невъзможно е да се прилага. При използване на
шактоупайа това, което по принцип правят хората, е шакти-пат. Това означава да накарат своята сила, тоест Шакти, да
падне върху Кундалини на другия човек като отражение. Както казваме, светлината да пада върху нас. Позволяват на
своята енергията Кундалини да падне върху енергията на Кундалини на другия човек и след това постепенно я
издигат. Човешките същества - такива, каквито са - имат много трудоемки методи за това. Първо проверяват какъв е
проблемът на Кундалини. За целта преминават през цялата ви история: какви са родителите ви, какво сънувате...
Изцяло ви анализират. След това проверяват от какво сте боледували. Например, някой има заболяване на очите или
проблеми с носа или гърлото, или със стомаха... Можете да си представите колко от нас ще попаднат в тази категория
След това проверяват какъв живот сте водили... Всъщност в повечето случаи така се постъпва с онези, които от ранно
детство са отишли при някой гуру, за да молят за шакти-пат. Благодарение на Мен, методът шакти-пат, както знаете,
стана много лесен. Трябва да прилагате шакти-пат, тоест да хвърляте своята светлина върху другите. Шакти означава
“енергия”, а пат означава “падам”. Така че сега вашата Кундалини може да падне върху Кундалини на всеки и да я
издигне. (преди – б.р.) Беше много трудно. Казваха, че Кундалини може да издигне само този, който напълно е
преодолял всички свои обвързаности, който е вийта-рагъ. Рагъ означава “обвързаност”. Само онзи, които е без
никакви обвързаности и е напълно необвързан в живота, може да накара Кундалини да се издигне. Така че
най-напред трябваше да бъде дадена дикша, тоест посвещението, което вече получихте. В деня, в който дойдете при
Мен, получавате дикша. Вие не разбирате как става това. Много неща поетапно се случиха с вас без да разберете.
Само заради тази дикша човек трябва иначе да плаща много. В смисъл, че хората трябва да се грижат за гуруто – да
му се носят плодове и тем подобни; а някои от тези глупави хора (гуру – б.р.) взимат и пари, но както и да е. Все пак
известна дакшина (дарение – б.пр.) трябва да се дава, защото челас (учениците) трябва да се грижат за гуруто. В края
на краищата гуруто не е обвързан към вашите богатства или онова, което му давате. Но шишйас, учениците, са длъжни
да се грижат за гуруто. Затова известно количество пари трябва да се дават на гуруто. За съжаление сега с всичко
това се злоупотребява. Все пак гуруто трябва да живее някъде, трябва да има дом. Затова му се предоставят малко
пари като дакшина. Обаче сега всичко се интерпретира неправилно и е стигнало до такива крайности, че е превърнато
в бизнес. Гуруто трябваше да бъде на ниво, което му позволява да издига Кундалини. Такъв гуру беше вийта-рагъ –
който е изгубил всякаква обвързаност към света; абсолютно необвързан, чието внимание е пречистено до такава
степен, че никаква алчност не е останала в него. Никакво изкушение не е останало в него, а притежава само
способността да прощава. Такъв човек беше считан за вийта-рагъ. Той можеше да издига Кундалини. Тя можеше да
бъде командвана само от такива рядко срещани хора. И така, най-напред хората получаваха дикша от гуру, без
никакви въведения. Първо дикша, а след това – махадикша. Какво е махадикша? Онова, което наричате “име-мантра”
(лична мантра – б.р.). Обикновено хората получаваха само едно име-мантра. Но вие трябва да се освободите от
подобни мантри, защото онези гуру не знаеха кои чакри са блокирали. Представяте ли си?! Затова се консултираха с
хороскопа на човека: “В колко часа дойде при мен? Дойде днес, в еди-колко си часа. Какъв е хороскопът ти? Какъв ли
ти е проблемът? Под каква накшатра (съзвездие) си роден? Как се казват родителите ти?” Голямо проучване се
правеше. Започваха от “а и бе” и стигаха до определена точка, до определена дума. След това до втората, до третата...
Това е голяма шастра (наука). След такава консултация откриваха коя чакра е блокирала. След това се даваше
име-мантра, примерно “Рама”. И започвате да го повтаряте докато дясната страна на чакрата ви Сърце се изчисти.
Това можеше да отнеме две-три години, а може би два живота, може би стотици животи, повтаряйки една-единствена
мантра. И трябваше да се премине през всички тези консултации за вашия хороскоп, семейство, дом и чак тогава да



се разбере коя чакра е блокирала. А ако четири ваши чакри са блокирали? Защото онова, което е в хороскопа,
подсказва какъв проблем имате или ще имате. Само на физическо ниво, по принцип. Така чрез вашия Кундали, тоест
чрез хороскопа ви, разбираха какъв е проблемът. Ако примерно имате проблем със стомаха, гуруто ще обикаля, ще
обикаля, докато най-сетне открие мантрата за стомаха ви. Не можеха да направят това директно, като учените. А как
учените откриват какво ви има? Да речем, някой отиде на лекар. Лекарят ще прегледа очите му, ще ги измие, ще ги
върне обратно и ще обяви, че очите са наред. След това ще прегледа зъбите и ще ги извади. Ще направи изкуствени и
ще каже, че зъбите ви са наред. След това ще вземе ушите, ще сложи нещо изкуствено на тяхно място и ще каже, че
всичко е наред. Ще извади сърцето, ще го изследва и ще постави друго. Ето така постъпват, защото вървят опипом в
тъмнината. Не знаят като вас за чакрите и кои от тях са блокирани. Сега вече можете да си представите каква
маха-маха-маха дикша получихте. В деня, в който Кундалини се издигне, получавате първата дикша. След това
получавате Реализация. И дума не може да става за такова нещо при тях (другите гуру – б.р.). Нищичко не знаеха. Ще
ви държат да висите с главата надолу във въздуха през цялото време, като прилепи в нощта. После ще проверят друго
нещо, като например що за приятели имате, какви хора цените, за да преценят характера ви. И ще отсъдят. Възможно
е да ви дадат други мантри. И започвате да ги изричате заедно, вкопчвайки се в тях. През цялото време изричате тези
мантри без да обръщате внимание на другите ваши потребности. А ако се постигнеше успех, казваха: “Да, мантрата е
сидха за теб.” Това означава, че можете да използвате тази мантра за някой друг човек. Тоест, можете да използвате
само мантрата “Рама”. Представяте ли си?! И така, какво получихте? Получихте Реализацията си, добре. Но
Реализация означава да имате пълното познание относно коя мантра е за дадена чакра. Можете да създавате свои
собствени мантри. Освен това получихте и силата, чрез която можете да разберете кои чакри се нуждаят от помощ.
Получихте силата да издигате Кундалини в другите. Получихте силата да установявате Кундалини в Сахасрара, ако тя
пада надолу. Получихте силата да пречиствате чакрите на другите хора. Получихте също и силата да оправяте чакрите
като им правите бандан. Получихте силата чрез бандан да защитавате себе си от цялата негативност. Получихте
силата да насочвате вниманието си към което и да е място, като по този начин разбирате кой се нуждае от помощта
ви. Получихте също и силата да чувствате проблемите на колектива. Например, какво нередно има в Лондон.
Поставете ръцете си така. Какво не е наред с Лондон? Ляво Сърце. И дясно Сърце. Десен Свадистхан. При това
положение – всичко. Но основно ляво Сърце. Получихте езика, чрез който да опишете тези неща. Казахте ляво Сърце.
А никого не сте наранили. Лондончани са блокирали в ляво Сърце, което означава, че вие, лондончани, вървите срещу
Духа. Не се интересувате от Духа. Материалисти сте, егоисти сте, не ви е грижа за вашия Дух. Опитвате се да нараните
вашия Дух. Пияници сте. Ще се самоунищожите с това пиене. Обаче не споменавате нищо за това, а само казвате, че
ляво Сърце е блокирало и – край. Изобщо не казвате, че трябва да простите. Поставете си ръцете и молете за прошка
към лондончаните - в ляво Сърце. Прощава им се, а те пият още повече и сърцето им става най-лошото. Всичките сили,
които получихте, са насочени към издигане на Кундалини и към отстраняване на пречките по нейния път. Някога ако
нечия Агнйа чакра блокираше, гуруто нямаше да я изчисти от страх, че собствената му Агнйа ще блокира. Затова
трябваше да направят така, че мантрата да стане сидха. Сидха означава “нещо вече доказано”, т.е. ефективно. Всяка
ваша мантра сега е ефективна. Казвате името на божеството и мантрата става ефективна, вече е сидха. Както
снопчето съдържа всичко в себе си – отваряте го и вземате. Ако нечия чакра блокира, просто казвате мантрата и –
готово. Тъй като имате познанието за всички мантри, знаете какво е то. Имате познанието и то е толкова тайно, че
другите не знаят за него. Дори и да не произнасяте мантри, достатъчно е да споменете и всички (Сахаджа йоги – б.р.)
знаят какво става, къде да отидат и какво да кажат. Въпреки че е толкова тайно, отлично го разбирате. Вижте какво
пълно разбиране цари сред нас. Знаем кое какво е и не се засягаме по отношение на себе си, а също и по отношение
на другите. Макар да казвам, че вашият господин Его е голям, никой не ми отвръща с удар. По времето на Христос
беше изключено да се спомене егото. Сега може да се говори и ясно да видите вашето его, суперего, глупости, всичко.
Можете да видите, че дори ако някой да има силата, тоест е роден реализиран, не знае изобщо как да издигне
Кундалини. Докато не стане Сахаджа йоги, не може да издигне Кундалини. Затова родените реализирани, които се
мислят за велики, трябва да знаят, че е необходимо да станат Сахаджа йоги - в противен случай не могат да бъдат
ефективни, не могат да бъдат крийа-вади, не могат да действат. Получихте всичко това вътре във вас, имате пълното
познание за божествата. Знаете на какво се ядосват, какъв е проблемът, какъв грях ги разгневява. Само да кажа: “Не
върши грях” – край. Може би ще попитате какво е грях. След това казвате: “Не съгрешавай”. И не само това, но
пробвате някои номера и си го получавате. Над вас задължително е банданът на вашата Майка. Ако се опитате да
пиете, ще повърнете. Ако направите нещо нередно, стомахът ви ще излезе от строя. Ако се опитате да избягвате



Сахаджа Йога, ще трябва да сте в нея. Защото, макар и да не си давате сметка, вътре в себе си сте почувствали
очарованието й. Има хора, които са реализирани, но все още не са в Сахаджа Йога. Каква е разликата с другите? Много
просто - разликата е в разпознаването. Тези, които не Ме разпознаят, няма да бъдат благословени. Има да обикалят...
Необходимо е да разпознаете. Бих желала да ви дам един добър пример с учениците на Сай Натх от Ширди. Той вече
не е тук, затова вярват в него. Къде е той? Последователите му не искат да вярват в настояща инкарнация. Искат да
вярват в нещо мъртво. Те вярват в Рама, в Христос... Повечето християни имат този проблем. Само те ще направят
връзката между Мен и Христос. Ако не могат, няма да бъдат в Сахаджа Йога. Възможно е да ме свържат само с
Мойсей или с някой друг. Трябва да живеете в настоящето и не може да създавате концепции за Мен. Вашите
представи са ограничени. Например ако сте родени тук, ще бъдете християни. Ако сте родени в Индия, ще бъдете
хиндуисти. Ако сте родени в Китай, ще бъдете китайци. Може да сте били всякакви. Затова когато погрешните ви
идентификации заработят, веднага ще разберете, че сте сгрешили, защото вибрациите ви ще спрат. Така че хората,
които се намират по средата, които не са напълно установени в Сахаджа Йога, не са приели всички сили, не могат да
разпознават. И понякога се чувстват много горди с този факт. Това е глупост. Веднага щом разпознаете, вибрациите
ви ще потекат. Въпросните хора обикновено идват от други гуру или нещо подобно. Получават разни проблеми, но
когато дойдат в Сахаджа Йога, получават Реализацията си. Бих казала, че Аз съм щедростта и всички получават
Реализацията си, независимо от случая. Преди няколко дни тук дойде една проститутка, но и тя получи Реализация.
Сахаджа Йога дава голяма свобода на действие. Ако сте получили вибрациите си по подходящия начин, не ги губите
лесно. След Реализацията става така, че бидейки светлина, започвате да виждате вътре в себе си всичките си
недостатъци. Тогава искате да се откажате от Сахаджа Йога. Някои започват да чувстват изтръпване. Други по
принцип се чувстват добре, но в Мое присъствие започват да треперят или да се кривят. Виждали сте как някои хора,
щом ме видят, се обливат в горещина. Започва да ги боли стомахът. Така е защото, когато застанете с лице към
светлината, заставате с лице срещу вашето Себе. Но не искате да се изправите пред вашето Себе. Тези, които не са
стабилни в Сахаджа Йога, не желаят да се изправят срещу себе си. Ако го направят, много бързо ще се коригират,
защото имат светлината и няма да се отъждествяват с недостатъците си. Вие сте лекарят, имате светлината и
действате. При това знаете как да действате. Ако просто решите да се обърнете с лице към себе си, за да видите кои
сте, всички недостатъци ще се разбягат. Обаче не искате. Поради тази причина получилите Реализация хора не искат
да вървят напред. Някои, които са почувствали хладен полъх, не се замислят много, защото ако го направят, ще
трябва да се откажат от егото си, с което са се идентифицирали през всичките години. Още повече, че ще трябва да
видят себе си. Обикновено казват: “Не съм по-добре, чувствам изтръпване, усещам иглички и бодежи в тялото. Какво е
това? То не ми помага. Сахаджа Йога ме връща назад.” Започват да обвиняват Сахаджа Йога, вместо да погледнат
към хората, които са се подобрили. Но кого обвинявате? Обвинявате нещо, което ще ви спаси. Обвинявате вашия
Спасител. По-добре вижте собствените си проблеми, собствените си недостатъци и се освободете от тях. Да бъдете
мили към себе си означава да се отървете от змиите и скорпионите, които висят наоколо, и да станете чисти. Дошла е
светлината. В тази светлина трябва да започнете да виждате каква е истината. Тогава вашите неправилни
отъждествявания ще отпаднат и ще бъде възстановена истинската ви идентификация. Не може по друг начин. Трябва
да се научите да се виждате. Никога не се оправдавайте. Някои имат навика да оправдават дори сина си, брат си,
съпруга си, съпругата... По този начин не им помагате. Освен това негативните хора по природа вървят заедно. Две
негативни личности непременно ще се съберат, за да направят шоу. Учудвам се, как така не са се съюзили тук, иначе
щяхте да имате съюз на негативните хора срещу Матаджи. Искам да кажа, че е възможно да станете свидетели и на
такова нещо, защото винаги се съюзяват. Има голямо братство между негативните хора, голямо братство. Например,
видели сте как крадците винаги се съюзяват. Много са дружелюбни един към друг и много строго пазят тайните си. А
ако две добри личности се обединят, целият свят може да бъде променен. Трябва да разберете това. Опитайте се да
ходите при положителни личности. В противен случай не можете да развивате вашата Сахаджа Йога. Не
приближавайте онзи, който говори негативно. Обаче в тази страна има и друга група хора. Обяснявам ви различните
типове хора, тъй като утре ще станете гуру. Това са личности, които не желаят да се изправят срещу себе си и намират
много начини да го избегнат. Единият тип е, че щом получат Реализацията си, веднага започват да я анализират.
Каквото и да им дадеш, веднага го анализират. В тази страна си мислят, че могат всичко да анализират. Не зная
откъде им е дошла тази идея. Може би учените, психолозите, така наречените интелектуалци са им я дали. Мислят си,
че могат да кажат: “Това е така поради еди-коя си причина.” Та вие още не сте си отворили очите. Още сте толкова
малки бебета. Как можете да анализирате всичко това? Обаче започвате да анализирате всяко нещо: “Защо се случи



това, защо се случи онова?” Започнете ли да анализирате, да коментирате, губите всичко. Това, което трябва да
правите, е да приемате това нещо, да го асимилирате, да го получавате все повече и повече, да бъдете на негово
разположение. Не търсете грешките в Сахаджа Йога, а знайте, че те са във вас и могат да бъдат коригирани
единствено чрез Сахаджа-любовта. Има и такива, които дори се нахвърлят: “Защо не направи така, Майко? Защо не
направи иначе, Майко?” Мисля, че Аз много добре си зная работата. Опитват се да ме поучават: “Трябваше да
направиш така. Трябваше да направиш иначе.” Както и да постъпи човек, ако някой си е докачлив, непременно ще
подскочи, защото е такава природата му. Така че променете този нрав, премахнете малко “пружините”, установете се,
защото тези “пружини” не са нищо друго освен навика да анализирате. Много такива хора се срещат. Какъв подход да
имаме към тях? За състоянието на съзнание без мисли те си мислят, че това е нещо посредствено и онзи, който
говори за него, е откачалка. Когато им говорите за състоянието на съзнание без мисли, те считат, че сте примитивни,
защото не мислите. А това наистина се случва чрез сила, която е много по-висша от мисленето. Какво сте постигнали
с мислене? Отрязали сте си носа, извадили сте си очите, отрязали сте си ръцете, всичко сте изрязали. Сега сте
тръгнали към голяма война. “Прекрасна” мисъл! Кажете им, че чрез мислене никога не може да се достигне тази
много по-висша сила. Кажете им за по-висшите неща, които сте получили. Кажете им: “Ако искате да имате тази
по-висша сила, а не по-низшата, просто трябва да поокастрите мисленето.” Така ще се осъзнаят. А ако им кажете: “О,
моля те, недей да мислиш”, ще отговорят: “Как така да не мисля? Това е направо немислимо!” Искам да кажа, че този
начин е напълно безполезен. Това е да подхванете хората с его, които мислят и не приемат дори и след като
почувстват хладния полъх. Така че постепенно им помагайте. А сега за гуруто, каквито сте сега. Имате цялото
познание, цялата силата, всичко. Онова, което ви липсва, е увереността. И все още сте инертни. Не зная как ще си
отиде тази инерция. Понякога и от инертните хора има полза. Те са на топа на устата и са “изстреляни” на арената, за
да покажат уменията си. Толкова са инертни, че нищо не може да ги обезпокои. Но вие сте Моите деца. Направих ви
по подобие на Исус Христос, на Шри Ганеша. Всичките техни сили са на ваше разположение. Но по въпроса за
инерцията понякога се провалям, защото не зная как да я отстраня. Защото не сте практикували Сахаджа Йога;
нямате никаква практика. Получихте я много лесно и безплатно. Не разбирате стойността й и искате да я имате като
странично занимание. Трябва да си оправите дисциплината. Оставям това на вашата свобода, защото не мисля, че
децата ми са от такъв вид, че да се налага да използвам свободата им като пръчка, така че да не могат да я
използват. Абсолютно свободни сте. Ако искате да отидете в ада, ще ви дам колесница, с която да се озовете
директно там. Ако искате да отидете в Небесата, ще ви снабдя с виман (превоз, самолет - б. пр.). Така че за ваше добро
е да станете динамични и да имате увереност в себе си. Знаете за всички чакри, знаете да издигате Кундалини, знаете
всичко. Така че можете да поемете нещата в свои ръце. Мога много да се ядосам на всички вас. Много е просто, но не!
Трябва да си свърша работата. Трябва да ви говоря внимателно. Понякога се налага и да ви се скарам. Трябва да ви
моля по един или друг начин. Някой път трябва да ви лаская, друг път – да ви подклаждам, а понякога да ви
охлаждам. Един път така, друг път иначе, справям се някак. Довеждам хората и се отнасям с тях така, че да останат.
По същия начин и вие трябва да се отнасяте към различните хора, а не да им се ядосвате. Най-лесно е да се ядосате и
да сложите край на всичко. А ако Аз ви се ядосам, ще си осигуря мир и край на проблемите. Но вие трябва да бъдете
много, много търпеливи с всички. Изключително търпеливи. Речникът ви трябва да се подобри – “моля”, “съжалявам”.
Разполагате с много думи, но мисля, че те са изгубили значението си. И така, стигнахме до определен момент. Трябва
от сърце да кажете, в сърцето си да почувствате, че трябва да спасите даден човек. Трябва да му помогнете. Разбира
се, понякога ще трябва да се поскарате, защото ще откриете, че най-силно негативните хора са най-суетните родени
някога. Правят възможно най-големите сцени. Перчат се максимално. Всички такива хора трябва да бъдат спасени и
много търпеливо насочвани. [end of tape 1 side 2] [tape 2 side 1] …everyone individually: “What you can do about Sahaja
Yoga.” Make the list of people whom you are going to bring. Only those who come once to church… on… Christmas – may send
their subscription every Sunday, also some of them do – are alright, can bring up the rear, of Sahaja Yoga. But such a rear can be
a load, just a load, unless and until we have a real force in front. So you have to decide whether you are going to be just a load on
Mataji that, “We’ve come here… My father is ill my mother is ill my brother is ill,” or “get me a job and do this and do that… I must
have…” all these things are just good-for-nothing, useless. To My mind, it is absolutely useless. They have no meaning; I just do
not think much of them. But now if you say, ‘alright, I am willing to do this and that for you,’ in the same way, with others also, you
should talk in such a way… ‘Why you are bothering about these thing? What is it so important? What have you to do… in life?
When you start talking like that your wisdom, your greatness, everything will be appreciated. The gurus, have to know from where
their power has come and they must have their ideal corrected. They should study Me, how I talk to people, how I show My



complete ignorance even if I know that they are horribly caught up and… I’d never tell them that “you are possessed” – never – till
absolutely they start shaking their heads and, absolutely they go beyond. I’d never tell them personally. In the same way you
should not, also, suddenly say to somebody “you are possessed,” because that may, absolutely upset people. Any curt answer,
any sharp answer, is not going to help. Is a thing you must understand, you see is a gurudom, is different and to be a guru is
different. You have to be extremely soft, and very sweet, otherwise these mad caps, they’ll all run away and they’ll be destroyed.
They don’t know they’re good, you have to tell them they’re good, you have to talk to them sweetly; you have to do everything, go
all out, bring them out, and do it. So today all of you have to take a vow, that you are all gurus and so, you are going to show… that
you have, manifested, your guru-ness. When I come back, I want to see what have you done about it. All of you should get to it.
May God bless you. [4 MP3] Shri Mataji : Any questions? Food can be served also… Any questions… Must ask questions you see?
Because in the reaching of Sahaja Yoga you have problems. Sahaja Yogi: Mother, what do the born-Realized have that we don’t,
and what do we have that the born-Realized don’t? Shri Mataji : Born Realized are the people who were Realized long time back,
before they were born in this lifetime. So they clear out much faster than you do, because they have done the clearing before
also, so they clear out very fast. They normally do not take to all the perversions and all the temptations that you take to, and
they are very different type of people. They are unique and cynical because when they are born they find the rest of them are
going the other way and they don’t know how to deal with the others, because they don’t know how to deal with the others and
deal with the situation. They become cynical, and they have their own ideas, and maybe these born Realized might develop their
ego, also, quite a lot. Normally they do not take to temptations – normally – but if they go to it, they will see to it that they have it
fully, and, while you people have a very great capacity for one thing, because you know your Realization, it happened in your own
awareness, when you were aware of it, you saw the happening. So you understand the value of it. Supposing you are born in a
rich family, then you don’t understand the value of richness. But supposing you are not born in a rich family and suddenly you get
lot of riches, then you can compare what I was and what I am. In the same way in Sahaja Yoga when you are not Realized and
you get Realization, you can compare. And then the value of Realization is much greater for a Sahaja Yogi than for a just a
Realized soul, even if some Realized souls also may understand but they are more individualistic, they are not so much
collective, as you people are. Secondly, because you have gone through that, in this lifetime and in your own memory all the
wrong things you have done, you have much more compassion and understanding for other people, who have got these things.
While these who are Realized people do not have much of that patience for others and they have their own way of doing things. If
they come to Sahaja Yoga they could be very dynamic and very great, no doubt. But they will not take to Sahaja Yoga easily
because they think they are alright: "Why should we accept anything else now? " Because, sort of, they are satisfied people. But
they cannot help the humanity unless and until they learn the thing. Like a man, say, who’s very clever, very intelligent, is a child
born, very intelligent. He doesn’t like to go to a school. But he misses all the other things of the school: the discipline of the
school, the complete knowledge of the school. He maybe alright I mean, he’s quite intelligent, but he lacks all that, which one can
get it in a school in a proper way. Apart from that he lacks that companionship, with Me. Because I have given you Realization, so
you feel Me much more than they can. Supposing a child is born to a mother and the child has not seen the mother, then that
child cannot have that feeling for a mother as you people can have. So this is the greatest thing that you have got. And if the
Realized, born Realized also, try to stick on to Sahaja Yoga they will also develop the same feeling, and then the joy starts
pouring in, because you start seeing how your Mother looks after you, at every moment, how She creates play and how She
creates magic, because you forget your Mother when She- I have not given you Realization you forget Her. You think: " Oh, I’m
already Realized" sort of thing comes in you. Shri Mataji : What other question? Sahaja Yogi: It’s probably a silly question, but can
self-Realization ever be lost, can you loose it, when given it. Shri Mataji: No, it’s not a silly question, it is not. You see, it is like this:
when you become a human being, you are born as a human child alright? But supposing the child is put in company of the foxes,
the child grows like a fox. Then, it does not have human awareness, it has the foxes’ awareness, but the body is that of a fox.
[Human ?] In the same way you are Realized when you have jumped into another superhuman awareness. But if you do not allow
it to grow properly, it has to grow still, and it has to grow, otherwise it won’t be manifesting itself. So that’s how it can be lost, in
the sense that, you have to be born again and again it can come up. And it is lost in many. Intellectuals? Big problem. I don’t
know. Because I have never known, such silly people before, you know. This lifetime only I am seeing such silly people and idiotic
ones. Those who get Realization also don’t understand the value of Realization. Can you think of such people any time ? Also
Realization can be lost, say, after Realization you don’t feel like drinking much or something and you try to force yourself and try
to become a bad person again and again. Then the Kundalini may not rise and that’s how, though there will be an opening but
Kundalini won’t rise, at all. Can happen. I’ve known many people. I mean, this is something so new, you know? In Kali Yuga
everything is funny, but this is the funniest thing. Really. I’m surprised. I’m myself surprised at people, that they have got



Realization; they’ll come to program; they’ll give Realization to ten people and then settle back – losing all their vibrations. There
are. Quite funny type you know. This Kali Yuga has created such combinations and permutations. Endless! It’s impossible to
understand them. So, the question is not silly at all, because you see, silly people are there. They think it fits in there. It is true –
very sad – but it is. It happens. Such set of people. I mean, you can’t think of such set of people. I mean I never dreamt that I’ll be
meeting such people. I thought “Once I give them realization they’ll be just Sahaj Yogis, very nice…” you know. Here I was, you
know, like have you seen any… any fruit becoming a flower? Ha! I mean, really! This reversion is possible I never knew but human
beings with their ego can do this reversion also. They have achieved it. [Mother laughs] You know after a egg is hatched the
chick comes out, it cannot become an egg, isn’t it? But it does in human beings. They are silly people My child I know, you are
correct, that is true it can be lost. It has been lost in so many of them. So you should tell them is better, you see the only way…
advantage of this you can frighten them. You see “Don’t do like this otherwise it will be lost.” Then they’ll be alright. If they care
for it. But human beings have become very superficial they just don’t care, much. You tell them “You shouldn’t do like this, is
wrong” they’ll say “I know, I know!” “Then why are you doing it?” “I know, I know!” Now what do you know? Now you don’t know
what to talk to such people. Some of them are about to go to lunatic asylum. Or perhaps they are not yet in, and we are facing
them. Some of them are like that. Half nit…wits and what d’you call them, all kinds. One thing you must know, that the people
who ride the ego are mostly those who are archbishops of idiocity. And with the idiots if you deal, you don’t know what they will
do. So it can be. You see an idiot you don’t know what he’s up to. How can you see? For a sane person it is very difficult. But I
have seen it, happening. They look very sensible, when they talk, but they’re idiots. You give them a diamond, tell them “this is
diamond, look after it,” they’ll throw it away. In that they think “Oh, I have been a very detached person. I’m not interested even in
my self-realization.” Maybe this is the justification. I cannot explain, but it is true. But doesn’t matter. I will manage them also –
after some time. But they are headaches, you know? They are headaches. So first try simpler words, then the difficult ones.
Always try first simpler words. [You?] can see through vibrations; you know everything; you know how you are placed and how
they are placed; with vibration you can fathom out your own achievements you can… I mean you know your moorings you know, I
mean relative position Â- everything you know. So there is no problem and you know such a lot. Hm what other question?
[Marathi word "wathaapini?"] Bala? So “Here you are,” as Bala has said in one of his letters that a man has to have three things.
One rare thing is that he should be born a human being. Is very rare. Second rare thing that he should have desire to meet God,
and the third is to get a good guru. Here three things have happened… (you have got realization also), then what are we doing?
This is the question. I mean everything has happened I mean it’s all there! And what do you do? You give the light. Now they say
are we… now maybe I have enlightened you. Then what do you do? Give the light! Finished! Keep your lamp clean, and give the
light. That’s all. Nothing else is needed. But you don’t take your light into some corner, or hide it under the sofa. Are you better
now. How are you? Good. Are you alright now? You, good. David? David: Yes I am, Mother. Shri Mataji: Oh. That David also is he
alright? David2 [Scottish accent?]: I was just thinking about what you’d said Mother. How can we help people who are born
realized? But, they playing hard to get, they won’t come into Sahaja Yoga. Shri Mataji: I know they are very - David2: How can we
help them? Shri Mataji: They should help themselves, David. Don’t bother your head. Now this Mr. Gent [said as in "get"] of yours
or Gent [said as in "jet"] or whatever his name is. He’s trying to study all the four, what you call, yogas and this and that and [ON
or ALL?]. So what is he doing now? This is Mahayoga all the things are inside it and now he should come down to do these
things. He just doesn’t want to meet Me. He’s avoiding. What can you do about him? Look at them. He’s more on a
supraconscious style, you see? And the Raja Yoga and all that is all humbug, is all nonsense they have written, absolute
nonsense it is. That’s not Raja Yoga at all! It’s all misappropriation and, I don’t know what to call it like… You see as I was telling,
the other day, it’s written that, in Sanskrit language, that when the Kundalini rises, She become Kriyavati, Gyanavati and all that.
Means She become active – activity comes into her. So, according to Raja Yogis, when Kundalini rises you start jumping like a
monkey. It is not! But it means then the activity comes into you that you start moving the Kundalini of others. That’s how they
formed a huge big area of the so-called Raja Yogis. They said this is Raja Yoga. Yogini [Italian?]: Mother, can we work on other
people’s Kundalini when they are not aware of it? Shri Mataji: Yes yes, that you can raise but - Yogini: …[WHEN WE...not clear] find
it easier to do it this way, because some people are – although they see the beauty of Sahaja Yoga, they… they refuse to come
into it or have anything to do with it. Shri Mataji: You raise their Kundalini, then gradually they’ll come. But, you see they have to
be aware of their realization; that is a compulsion. Sahaja Yogini: They do. But I have come across some people that say they
feel, so bad in themselves, that they say they’re not ready for it yet. Shri Mataji: But you should say “How do you judge yourself?”
Sahaja Yogini: Well, hm… Shri Mataji: You can also say like this that “I used to say… say the same thing, it’s in the fashion. But
now the time of judgment has come whether your are ready or not.” Nobody’s going to pull them out of the graves and judge
them. Sahaja Yogini: So can we just put the… Shri Mataji: [unclear IF IS?] You will leave it to us whether you are judged… you are



ready or not. These are all fashions, you know. This is a new style. “We are not ready. I am very bad Mother. I am good for
nothing. I’m useless.” Sahaja Yogini: Some of them, Mother, they are too young that they feel that by coming nearer to God, they
lose some of their freedom as young people. You understand. It’s very difficult to say it indifferently but… I’m talking about the
purity of the person, and … Shri Mataji: This is the problem. You should tell them that by… You see, freedom is different, and
abandonment is different. These are two things. One must understand. Say, there is a kite in the hand, alright? Then it is in your
hand. But if you allow the kite to fly it wherever it likes, it is abandonment. So the freedom is that in which you can manage to
maneuver it, to man it, to take it the way you like, that is the freedom. Then you are free. But if you are in the hands of these…
baselessly you are roaming about, then this is abandonment… for which there is always a punishment. Like, you’ll be amazed at,
in the western country, the percentage of impotent people is so high that – unbelievably – it is like that. They talk so much about
sex and do this thing is talking [shocking?] It never works out. So much of impotency is settled in these western countries. The
diseases, the dirty diseases, which are caused by, these indiscriminate sex activities, are so much in percentage, that one has to
be guarded against. You see if somebody says “give me freedom to put my both the hands inside the circuit of electricity,” is that
freedom? And I don’t understand what is the freedom they enjoy like this. Because there is jealousy, you cannot go about with
many girls. There is jealousy; you cannot go about with many boys. There can be murders, you see. Why people murder these
days? Their ego is hurt. Even with all this you see some, any drama or play and you see [IT?], you’ll be amazed, there is always a
feeling of… Nobody says “Alright you have a boyfriend? Go ahead, I’m very happy” I have not heard anyone saying that. No one
likes it – it hurts! They do it secretly. They cannot do it openly. If it is freedom it should be open. Why there is secrecy about it.
They’ll hide from the man with whom they are connected, and just do it secretly. This is not good. They are deceiving themselves;
they were deceiving another person. Deception! And this is no freedom. Supposing like a thief comes in and wants to run away
with something. He says “I should have freedom to take away.” It’s like that! When you put your eyes on somebody, who belongs
to someone else, then you are thieving. In the registration office it is said that this belongs to me. Then that is mine. In the same
way in the registration office it is said that you are the wife of such-and-such, then your husband is the owner. Or you are the
owner of your husband. I mean this relationship is between the two. But now supposing there is some sort of a relationship to be
established like a thief, then you do it secretly. You understand My point? It is not registered anywhere else. Otherwise they
become absolutely shameless, abandoned, and then all of them end up in the orphanages, at the age of forty-five years – looking
like old, dilapidated, secluded, excluded, what other name is, cut-off people. So to deal with reality must be done with intensity.
Even love must be intense. Otherwise you are just befooling yourself playing games. You see they just want to play games. It
leads them nowhere. So this is not freedom, this is tomfoolery. It is making fool of yourself. It’s only you identification. Freedom
means freedom to ego, not to wisdom. Sahaja Yogi [French Yogi, Patrice]: Mother do we have powers to kill rakshasas? Shri
Mataji: Of course. You have. You have killed also so many of them. This is the minimum power you are. Sahaja Yogini:
[INAUDIBLE - something to do with using "mardini" from the negativity destroying mantras together with someone's name?] Shri
Mataji: You coin a mardini with anyone – finished. You see it is like this: I’m entitled, you see. I am the One who has killed all of
them. So I’m entitled. I’ve got the title, you see, if you take My name title they finish off there. All their powers are dropping down;
so you use that; you have been empowered. Otherwise how do you save these TM people, these people that people? Poor things
they are under the grip of these horrible rakshasas. Patrice: Then they are finished, they don’t come in another form? Shri Mataji:
No, I mean… You see they have so many other, styles of things, but you definitely kill some of them. Like in the war, you see? You
are killing the enemies. You kill one, then another soldier, third soldier, forth soldier, like that. Sahaja Yogini:[italian] Mother, what
shoebeating does to a person who is full of catches and bhoots? If we should shoebeat a person who is full of…? Shri Mataji: No,
d’you see we should remove our interest a little bit, and give the photograph. Let them work on photograph, If they are not
interested in photograph, just forget the person. You should not show interest in people who have no interested in the
photograph. See that’s the best way. Why unnecessarily waste your energy? Sahaja Yogini: What happens if these people are in
immediate contact with us, like living with us? We cannot just, you know, ignore these people, I mean… Shri Mataji: No you, if they
don’t listen to you about these things, Try to cut off from them, and also tell Me their names: I’ll manage them. [Laughter] Sahaja
Yogini: I’m telling You the names to get rid of it? [Laughter] Shri Mataji: No, no, no. Give Me in writing, you see. Give Me in writing
and give Me a photograph. Then I’ll manage. Sahaja Yogi: I’m living with some Shri Mataji: Hum? Sahaja Yogi: I’m living with
some. Shri Mataji: Alright? You give Me the names. [Shri Mataji laughs] Sahaja Yogi: No Ma, I’ve been living with them for six
years. Shri Mataji: Yes, but you give Me the names, and the thing, I’ll manage them. Can I have my sweater, it’s here. Sahaja Yogi:
No, I mean there’s no need Mother. Shri Mataji: Hum? Sahaja Yogi: There’s no need, You know? Shri Mataji: There’s no need at
all. Forget them. You see no need to do that, firstly. Secondly is that you learn you see they’re a good subject to learn. You see
otherwise how will you know what sort of people they are? Sahaja Yogi: All right. Shri Mataji: My sweater? Oh, there… What’s



happening to the biryani? The first attempt was biryani, [Mother laughs] and they asked Me the recipe, and – God save them – I
told them that “don’t try all these things,” but they said “No. we’ll do it.” So, they must have done something. Just give Me.) You
see among yourself only you can find out. Just now they say “How Kuli has answered the question.” Just don’t worry. (Who is
there?) You are living with stones and you are living with so many other things. This… Sahaja Yogini [Italian]: But, don’t You think
Mother of the children? Through their innocence they have more chances to get their Realization faster than the adults? Shri
Mataji: Children? Sahaja Yogini: Yes. Shri Mataji: Yes they can. But I mean, some children can be very nasty, can be horrible. Can
you close the window? Sahaja Yogi: shut the curtain rather. Shri Mataji: Better, let him do it. No-no I think better [unclear words].
Sit down, sit down. Kya hala tumhara. Aap teek ho gay? Rustom: Abhi Ma. Almost. Hundred percent. Shri Mataji Acha? Hundred
percent. Sab pal tumha kya ha le. Aap teek ho gay? Bal tum lo gay si dira dev chalte ho… [...Mother continues in Hindi and calls in
Marathi to the Maharashtrians at the back of the room] They can’t hear Me. [Marathi words] Rustom: Mataji, shall we bring the
khana here before Your feet? Shri Mataji: Ha? Rustom: Shall we bring the food before Your feet? Shri Mataji: Kya what is it?
Rustom: Shall we bring the food here, before Your feet? Shri Mataji: All right, if you want to. There’s no need. You do one thing,
you take it. Sahaja Yogi [offering food]: Mix something with it? Shri Mataji: No that’s all. Can I give it in something so that you
can…just pour it in. Yes please. Sahaja Yogi [French]: Peter is back. Shri Mataji: [Marathi words]. Very well done. Rustom? You
have done it very well. Rustom: The ladies should be thanked Mother. Maureen and Cathy. Shri Mataji: Very good. Little salt is
needed. Rustom: Ah, that’s true. I thought so too. Shri Mataji: Very well done. Nichessa purani kallo? [Marathi words] That is how
we all meet and love each other and -nice isn’t it. Sahaja Yogi [Patrice]: Djamel is going to have an army of Ayatollahs on their
backs. [Laughter] Djamel: No, no, I’m trying to suggest the ideology around here, because all the Ayatollahs are going to be
trapped by the Americans. Shri Mataji: You know but, I must say I was surprised – thanks to you – that your President has done
something about it. He’s very much different. You know, he has helped President Carter in some way, because President Carter
has thanked him very much. Your President. Algerian. Djamel: Not supporting the- Shri Mataji: No he has said something by
which he, I don’t know, for some “unknown reasons” they wrote, that President Carter thanked the President of Algeria. But what
do you think about this mosque? What are they doing there? Who could these be people? Patrice: It’s a new messiah. Mother.
one more. Djamel: I think they’re probably from the Muslim Brothers you know they… Shri Mataji: From the? Djamel: There’s a
sect called the “Muslim Brothers” you see they’re very extremist Shri Mataji: More than these? Djamel: Oh, of course. More than
these Ayatollahs. Shri Mataji: They are from what country, from…? Djamel: Oh, they’re everywhere, mainly in Egypt. Sahaja Yogi1:
Egypt, Shri Mataji: But Egyptians are against this. Djamel: We have them mostly in Algeria, but they are not regarded, well
regarded by people also Shri Mataji: What do they do, murders and things? Djamal: No, they just have their own fanatic ways, you
see? And sometimes they can be violent. Like in Egypt, they have been very violent. Shri Mataji: Acha. I mean they have those
weapons and things with them? Djamel: No Not, not, not generally no. But they are capable, yeach. If someone tries to lead them,
to lead them or something or other they can… Shri Mataji: Like we had… Djamel: Organizing of so many coup d’Etats, you see.
Shri Mataji: [To someone else] But dhal has salt quite a lot, tell them. So if you mix it up with dhal, you need not have salt.
Something like “Anand Marg” we had in India? Djamel: But nobody, in Algeria, nobody really likes the Iranians anymore. Shri
Mataji: Ah? Djamel: They don’t like this Ayatollah anymore. Shri Mataji: I think so… Djamel: They think… Shri Mataji: I mean they
have really insulted God! Djamel: I mean… He thinks God is only for the Muslims, you know. Shri Mataji: Oh look at our Pakistanis.
You know Americans always supported Pakistanis, and Bangladeshis against India. Americans always have a speciality of
always supporting wrong people. [Laughter] Then they withdraw, but always I don’t know why they do it. Djamel: Mother, you see
why, because the Muslims usually are against the Russians you see, so they like the Muslims. But then you see, ? Vietnam? did
not work out. Shri Mataji: Ah. Djamel: You see Communism supposed to stand for atheism. Shri Mataji: Acha. No, it’s a very
generalized way of saying, that, because they are Muslims, they will be against Russians or they will be for Russians for
Americans. Sahaja Yogi: The majority are against the Russians because they…I mean they’re against…’cause when You were
saying… Shri Mataji: Because they don’t believe in religion. Sahaja Yogi: Yea…Whenever someone says “Communism,”
automatically its… Sahaja Yogini: Atheism…yea. Shri Mataji: But, against India, they have been always. Americans have been very
much against India, and against favoring these two countries in the international fields. Even Ceylon… Sahaja Yogi: Will be
supporting… Shri Mataji: Even Ceylon, you know. They created all enemies for India to deal with. If fearing God, fearing people are
to be supported, then Indians are very God-fearing. Americans are not. Sahaja Yogini [Italian]: Mother, can we use some of that
salt for our food? Shri Mataji: Hum? Sahaja Yogini: Can we use some of that salt? Shri Mataji: Nicely made. Eh? Sahaja Yogini:
Yeach. Shri Mataji: They wrote down they whole thing. Sahaja Yogi [French]: It’s the first puja where we sing something properly
Mother. Shri Mataji: Hm? Sahaja Yogi2: It was the first puja here where we sung something properly. Shri Mataji: Gavin practices.
I was so enamored and so much, I must say very pleasantly surprised, the way you sung the Marathi aarti. How did you get it? I’m



just… Sahaja Yogini: When we were in India we got it. Shri Mataji: Aacha. Gavin: We also had a tape, so we checked. Shri Mataji:
Good. What about these Maharashtrian ladies. Have they gone? Or they are there? Sahaja Yogi: Yea they were Shri Mataji: Ha?
Sahaja Yogi: No, they at the back Mother. Shri Mataji: They have brought something [...Mother converses briefly in Marathi with
those at the back...] Every body should have something to eat. Nabhi is very much vibrating. Lower Nabhi. Kuli, some water for
Me, to drink. Water. Sahaja Yogi: Mother. How can we help people who are born Realized, who meditate with the photograph but
cannot feel the vibrations. Shri Mataji: Can’t feel? Sahaja Yogi: Can’t feel the cool breeze. Shri Mataji: How do you say he’s born
Realized. Sahaja Yogi: feel cool from on the palm from there. Shri Mataji: Ha? Sahaja Yogi: I feel cool on the palms from this
person. Shri Mataji: But he doesn’t. If he doesn’t accept Me, he cannot feel the cool breeze from Me. Sahaja Yogi [Scottish?]: This
particular person has got the cool breeze, once or twice, the cool. Just feel it and then not very… Shri Mataji: That means he has
to accept Me much more. Sahaja Yogi: Pardon? Shri Mataji: He has to accept Me. He has to accept Me much more. Sahaja Yogi:
That may be the problem Mother, but this person hasn’t actually had the chance to meet You yet. Shri Mataji: If that’s all, then he
will get it when he’ll meet Me. Sahaja Yogi: I mean he’s vegetarian. Shri Mataji: You see, when he’ll meet Me, he has to accept Me.
If he doesn’t accept Me he cannot get cool breeze. Deities know. Deities know about it. I’ll tell you a simple example: We had a
visitor in our house, his name wa, what was it? “Shaha.” What was his name, Mukud? Your friend. Sahaja Yogi: Mukuncha Shri
Mataji: Mukuncha, Mukuncha. He had his Realization and everything, he was a Sahaj Yogi, came to see Me but I was having My
bath. So he went upstairs and this Ganesha was kept there. And he started feeling his own vibrations, he never got any
vibrations, nothing. He was surprised, he got a shock. He thought that “what has happened” has he lost all his vibrations? And
Ganesha would not give any vibrations to him. So he came down, I’d finished My bath, he said, “Mother, I don’t know. What is
what I did,” He didn’t even touch My feet he was so frightened. “I’ve lost my vibrations; I can’t feel any vibrations from Ganesha!” I
said ‘Really?” He said “Yes.” I said “You touch My feet and now go and see.” He touched My feet; he went up, and the vibrations
were alright. I said “He knows Me. You must touch My feet first otherwise He’s not going to give you vibrations too.” Sahaja Yogi:
This person now I was talking about Mother, lives in Scotland, quite a long way off – so it’s difficult. But they, they not well-off.
They’re on social security. So, this person can’t come down to see you. Shri Mataji: I’ll go to Glasgow, some day. And tell him to
accept Me, more and more. Then his conditions will improve. Why is he on social security? Sahaja Yogi: It’s a lady, and her
husbands on social security. He’s deaf and it’s difficult for him to get a job in Scotland. Shri Mataji: Haven’t they got a job? They
should try for a job. Also social security people don’t get vibrations. Very true. You see, you are not to be parasite on your society.
Yogi: He’s not a parasite Mother. He trying to get jobs there. But, because of his infirmity, his deafness. Shri Mataji: No once in a
while is alright if you…but you must be trying for a job, I mean he shouldn’t like that kind of a life. Alright? So you tell him both the
things, that "You must find out a good job for yourself", as well as – in this country is not difficult to make money, really not too
difficult. Sahaja Yogi: It is in Scotland, it’s more difficult than it is here, Mother. Shri Mataji: No, I mean – Sahaja Yogi: …shortage
of jobs there. Specially for people… Shri Mataji: Even if you do baby-sitting, you can make money here. You can. You see if you
want to live on…because of the social thing you have got it, you depend on it. Sahaja Yogi: I’ll tell them Mother to do about it Shri
Mataji: But don’t tell him like that, he’ll feel hurt. You just tell him that “Mataji was saying ‘you should try to accept Me more’ and
I’ll get him a job also.” He will find his job. (Can I wash, wipe My hands) Sahaja Yogi: Actually, it’s the wife who was meditating,
and her husband I think is born Realized too, but, he doesn’t meditate regularly. But he’s got the cool breeze. Shri Mataji: Oh I see.
He’ll come round, don’t you worry. What’s his name? Sahaja Yogi: The husband’s name is Tom. Shri Mataji: Tom. Sahaja Yogi:
The wife is Jetta. Shri Mataji: What’s it? Sahaja Yogi: The wife is Jetta. Shri Mataji: Jetta. Alright. You see they have to accept Me,
that’s the only thing is. Many people, They get vibrations, say, from Gavin, but not from Me. There are some like that! Kuli: Sorry,
Mataji? Shri Mataji: Hum. Kuli: I said to one man, “see if you can feel the vibrations from this photograph?” you see? He said “No,
I don’t believe in photographs.” So as a joke, then I said to him, see if you can feel them from Me?” He was willing to that, but he
wasn’t willing to put his hands to the photograph. Shri Mataji: See! He, Gavi, he’s telling us a concrete result. He’s saying that
there was someone whom he said that “Why don’t you see your vibrations from the photograph ? If you get the vibrations.” Then
he said “I don’t believe in photographs, I’ll not feel it.” So he said “Alright, you put your hands towards me if you get the cool
breeze. He put his hands to Kuli but he would not put to the photograph. Though Kuli would put his hands but he would not. Kuli:
You know I said to him “I got it from the photograph,” and he wouldn’t put his hands to the photograph. Shri Mataji [laughing]:
Typical. We have another one in India. Like Rajesh. He has got two sister-in-laws and they said that “we feel cool breeze from
you, but not from [the photograph] … H. H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Morning Advice at Bordi seminar
Bordi Shibir (India), January 27th, 1980
Всички се чувстваха много приятно, когато дойдоха тук, щастливи и усещаха, че вибрациите им бяха наред.

Но не беше така. Така че бъдете нащрек, вижте - помолете се един друг, да ви проверят, бъдете смирени за това.
Трябва да продължите да проверявате. Докато не се проверите, как ще разберете какво е това, от което блокирате?
Помолете другите да ви проверят и бъдете смирени, много смирени за това. Не приемайте нещата за даденост,
защото, докато не се трансформираме, Сахаджа Йога няма значение за вас. Виждате ли, това може да бъде много
материален начин на изразяване на Сахаджа Йога - както това радио или този транзистор, или този високоговорител -
просто излъчват. Трябва да знаем, че Сахаджа Йога не е просто, за да предава енергия през нас - всички останали
материални неща предават енергия. Този микрофон предава енергията, този транзистор предава енергията и всички
други такива неща просто предават енергията. Нищо не влиза в тях.

Както ... един артист пее и нищо не протича в радиото. По същия начин, ако нашата сила започне да тече, защото по
някакъв начин Кундалини е била свързана в мрежата; тя не е свършила работата си, нито вие сте били честни със себе
си. Така че трябва да абсорбирате притока на Ганг в себе си и да го асимилирате и да се трансформирате. Ганга ще
протича, но ако тече през камениста местност, камъните няма да попият нищо от река Ганг. Но ако тече през
плодородна земя, всички ще се възползват от тази вода. Така че трябва да се възползвате от вашата Кундалини, като
се трансформирате. Опитайте се да се трансформирате. Вижте колко се трансформирате. Сега очакването за
Кундалини става, става толкова, толкова Сахаджа - наричат го по много смешен начин - че хората мислят, че
Кундалини трябва да го изработи сама, докато ние сме камъните от двете страни, а Кундалини ще го изработи, което е
много, много погрешна идея. Ако река Ганга тече, трябва да отидете до реката.

Трябва да напълните стомните си, трябва да имате красиви стомни; трябва да ги носите; трябва да ги занесете вкъщи
и да използвате водата за обогатяване на вашата храна, на вашето домакинство. По същия начин, ако не можете да се
трансформирате, ако не го направите, не можете да промените себе си, то тогава тази Кундалини просто ще върви
като тънка линия и ще блокирате през цялото време и няма да има голям напредък. Напредъкът трябва да бъде
показан навън. Тези, които мислят, че като казват мантри от сутрин до вечер ще постигнат много, жестоко се лъжат;
тогава всичко е механично. Толкова много хора имат навик през цялото време да крещят мантри. Това не е навик.
Мантрите трябва да отворят чакрите ви, в противен случай няма смисъл. Те трябва да се използват правилно, на
ключови места, с голямо уважение, с голямо разбиране. И след това им позволете да отворят чакрите ви, с които
взимате водата от това велико нещо, познато като Кундалини. Най-голямата благословия ще дойде при вас чрез
Нейната любов.

Но не и по начина, по който хората мислят, че не трябва да има трансформация. Ако се идентифицирате с егото си и
мислите, че сте добре, жестоко се лъжете. Трябва да се трансформирате напълно в себе си. Ако се променят
обстоятелствата в които се намират, някои хора се чувстват много добре и си мислят, че са постигнали най-висшето.
Не е така, само обстоятелството се е променило, само атмосферата се е променила и това ви кара да чувствате, че сте
постигнали нещо велико. Трябва да го постигнете, където и да сте. То трябва да бъде задържано и трябва да е там. Но
като дойдете на по-тихо място, можете да отделите повече внимание, затова сте тук. Но като дойдете тук, ако просто
се почувствате хубаво и си помислите, че сте постигнали всичко, тогава ... жестоко се лъжете. Трябва да израствате в
тази атмосфера; дошли сте тук, за да израствате и да бъдете променени, да бъдете съвсем различни хора.

Не се идентифицирайте с егото си и не се задоволявайте с нещо, което усещате ... усещайки, че „ви е хубаво" Това не е
начинът да гледате на нещата. Трябва да се трансформирате и да видите сами за себе си: Как се държите? Как се
чувствате за нещата? Приемате ли нов поглед към нещата или не? Сега, най-лошото нещо, което идва като его, е
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инатът, вашият собствен инат. Упоритите хората са изключително трудни и те се гордеят със своя инат и ще
продължат да казват, "Да, аз съм инат. Какво да правя?“ Ако се гордеете с всякакви такива безсмислени неща, тогава
носите товара на тези камъни на главата си - този живот, следващия живот и много последващи животи, които ще
живеете. Всички тези камъни трябва да бъдат изхвърлени незабавно и да ги отърсите от себе си, защото трябва да
постигнете красотата си. Виждали сте как едно цвете се отърсва от всичко, което не е необходимо, разцъфва,
пронизва главата си навън, отваря се само, за да даде аромат на другите. Ако искате да давате аромат на другите,
колко аромат има във вас?

Има ли във вас аромат, че да дарявате аромат на другите? Така че това е, което човек трябва да разбере и трябва да
направи. Първото и най-важно нещо: колко можете да обичате другите? Доколко можете да изпълнявате
задълженията си като съпруг, съпруга, дете, баща, майка - всичко? Не е както хората разбират Сахаджа Йога – че
висите някъде във въздуха и след това си казвате: "Аз съм добре". Разбира се, има трудни хора и трудни
взаимоотношения, но един сахаджа йоги трябва да има много необвързан поглед към цялото нещо и трябва да може
да коригира всички съществуващи проблеми. И трябва да приеме много силна и строга позиция към хората, които не
са сахаджа йоги в семейството и обкръжението си и да им каже: "Какво правите? През целия си живот ли ще
продължавате по този начин и ще умрете с това ... с цялото това натоварване на главите ви или ще се отървете от
него? ". Но преди всичко вие трябва да бъдете наред.

Сега в нашето съществуване имаме манас – от лявата страна идва до дясната и отива отзад, имаме също и аханкара,
което е егото, което се движи - идва от дясната страна ... от дясната страна към лявата страна и в мозъка идва отпред,
движи се от лявата страна. Така че с тези две неща, две - егото и суперегото, манас и аханкара - имаме между тях
будхи, който е разумът между тях. Но тази интелигентност, ако не е, ако не е балансирана от мъдрост - от субудхи -
може да бъде много опасна и записва всичко, което правите. Тя знае какво правите. Но ако се идентифицирате с
вашето его или суперего, будхи не може да стигне далеч. В началото може да се опита да ви каже, че "това е погрешно,
не трябва да ходите там, не бива да правите това", но след това замлъква. Така че трябва много да внимавате и за
вашата интелигентност. Вашата интелигентност изведнъж замлъква; не ви помага. Тогава егото или суперегото
вземат превес. Тогава цялото ви мислене, цялото ви разбиране върви според ... според насоките на егото и вие
продължавате с него и просто не знаете къде отивате, какво правите.

Така че, когато сме на това място, ние сме ... решешени да имаме много добра сесия по Сахаджа Йога. Важно е за
всички нас да знаем, когато си тръгнем от тук колко променени ще бъдем. В противен случай има пуджа, има хаван,
има нещо друго ... всеки път; и какъв е напредъкът в нас - трябва да видим. Дали е колкото една малка мравка се
движи в минута или е нещо много повече? Напредъкът е бавен, защото не искаме да се трансформираме. Във всеки
един момент се опитвайте да видите да се трансформирате. Виждала съм хора, които живеят като хипопотами -
живеят като хипопотами. Тези, които живеят като хиени, ще останат като хиени. Те продължават да остават със
собствената си идентификация и се чувстват много доволни от това, което е много погрешно нещо. Трябва да
разцъфнете, да разцъфнете като цветя.

Променете себе си, трансформирайте себе си! Тази трансформация ще ви помогне. Това е като задействане в ново
измерение на живота. Докато това задействане не се прояви, вашият живот няма смисъл, Сахаджа Йога няма смисъл
за вас. Така че, опитайте се възможно най-добре да задействате тази трансформация - всяка минута от живота си -
тогава ще се изумите от обогатяването на живота. Каквото и да опитвам, точно сега съм ви пречистила доста, мисля.
Пречистих ви горе и долу - доста, нали така? Но въпреки това, сега вие трябва да поддържате /това състояние -б.ред/
там. На първо място, вашето внимание, не мисля, че е толкова наред. Затова блокирате в дясно Набхи и в черния
дроб.

Вниманието трябва да е от едната страна, но ако продължавате да движите главата си, премествайки вниманието си,
тогава не можете да бъдете на Нирвичара. За да поддържате Нирвичара, трябва първо да запазите вниманието си
спокойно и след като постигнете тази стабилност, просто трябва да видите, че сте Нирвичара. Поставете всичките си
мисли в този поток на Нирвичара и това ще реши проблема ви. Но трансформацията определено е положителен етап,



в който се виждате. Разбирате ли, вие виждате себе си; обръщате се към себе си, да речем, наричате себе си Нирмала.
Тогава казвате: "О, Нирмала, сега, това е ли начинът да погледнеш на нещата?" Трансформацията е да се
идентифицирате с това Себе, което ви вижда. Така че, веднъж като започнете да се идентифицирате с това Себе и да
изразявате нещо на това Аз, което е Нирмала, тогава сте разделени; тогава се случва трансформацията. Защото първо
трябва да видите и след това да се идентифицирате с това Себе, така че да има трансформация вътре във вас. В
противен случай само ще носите в себе си някаква енергия, с която да можете да правите малки чудеса - можете да
издигнете Кундалини /на другите – бел.

ред/. Но какво остава за вас? Ще бъдете там, където сте били. Затова е важно, когато дойдем на такова място, да не
бъдем отвлечени от нещо много външно и абсолютно безполезно за Сахаджа Йога. Сега, по-късно през деня, ще ви
кажа как да издигнете различните си сили, но сега, мисля, че трябва да решим, че ще тръгнем оттук напълно
трансформирани в нови хора. Нека Бог ви благослови.
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Пуджа за Рождения ден Лондон, 23 март 1980 г. Рожденият ден на вашата Майка и всички подобни празненства имат
много дълбоко значение, защото при такива поводи в атмосферата текат специални вибрации. Тогава всички небесни
тела, вечните същности, боговете и богините пеят във възхвала и ето как цялата атмосфера е изпълнена с веселие и
щастие. Човешките същества също изразяват своята благодарност. Изразяването на благодарността и любовта се
прави по различен начин в различните страни, но същността остава същата, а се променя формата. Същността е като
океана, който непрестанно се разлива към бреговете, а вълничките, които достигат бреговете, отново отскачат
обратно и се образуват красиви фигурки. Когато всички тези вълни се полюшват заедно, линиите на любовта
успокояват човешките същества, очароват човешките същества и цялото нещо е много блажено. По такива поводи се
развива специално чувство, което не можем да изразим с думи, така че изразяването може да бъде под всякаква
форма. Но главното е изразяването. Бог е изразил себе си чрез Творението, създавайки това Творение. Цялото
Творение трябва да изрази благодарността, като прославя Бог, и тази игра трябва да продължава вечно. Това е
най-хубавото представление. Тези, които се увличат в тази игра, водят вечен живот. Този живот е безкраен, никога не
прекъсва и обвързва цялата вселена с прекрасната си музика. Днес специално трябва да говоря на хората, които се
чувстват слаби да следват Сахаджа Йога, които са непостоянни, на които им липсва сила, които се страхуват да се
захванат сериозно със Сахаджа Йога. Много е важно това непостоянство да бъде видяно ясно - защо сте изменчиви.
Най-вече може и егото да ви спира да направите нещо, което е много, много важно. Непостоянството на ума идва във
вас по различни начини. Както казах, единият е егото. Личността с променлив ум може да се плаши от собственото си
его и може и да спре да практикува Сахаджа Йога, след като стигне до определена точка, понеже егото може и да му
каже: "Ако продължиш напред, има тунел, в който не можеш да влезеш. Не бива да продължаваш напред, много е
опасно." Може и да бъде бъде помрачено от вашия мързел. Мързелът е проклятието над тази страна, имам това
чувство. Той е проклятието също за Сахаджа Йога. Не зная дали е проклятието за Западния свят, но мързелът е нещо
като дявол, който може да ви държи силно залепнали за вашето собствено положение и няма да ви позволява да се
движите напред. Например сутрин ставате и си мислите: "О, всичко е наред. Каква е нуждата да ставам рано сутринта?
Няма нужда да правя никаква медитация. Ще я направя утре." Може също да си помислите: "Може и да се направи
след месец, няма значение. Матаджи е тук, всичко ще е наред." Но трябва да знаете, че има толкова много
несъвършенства вътре във вас и ако не медитирате сега и то сериозно - приемете го като нещо много сериозно - може
и да се влачите отзад толкова дълго, че да отпаднете. Медитацията е много важна след Сахаджа Йога. Вие сте спали
ли спали през целия си живот. Спането не е толкова важно. Днес трябва да Ми обещаете, че от утре всички вие ще
ставате сутрин и ще медитирате. Подсказах ви, че ако си взимате душ сутрин, ще е по-добре, защото така няма да сте
сънени. Мързелът е толкова прикрито нещо, че не го виждате. Това обяснява всичко. Ако кажете, че сте изморени, той
ще отвърне: "Изключително изморени сте". Защо да сте толкова изморени? Не друг, а вашият мързел ви казва: "Ти си
изключително изморен, по-добре не медитирай, сега си крайно уморен. По-добре си почини, важно е." Леността е
по-лоша дори от суперегото и егото. Тя е вид инерция, която ви дърпа надолу и тази инерция наистина трябва да я
изхвърлите и да излезете от нея. Понеже тя дава обяснения за всичко, вие я харесвате, защото тя ви дава малко
комфорт и вие искате да разчитате на вашата леност. Но Кришна е казал в "Гита", че мързелът е най-лошото нещо,
което може да се случи на човешките същества. Ако те отдадат на леността, ако приемат мързела, ще имат всякакви
обяснение за това, че са мързеливи. Аласйа, както го нарича Той, е най-лошата болест според Него за всеки стремящ
се към духовен живот. Можете да си помислите, че не сте добре или нещо подобно. Леността може да ви даде
всякакви идеи, но понеже я нямам, не зная какви идеи ви дава. Но може да ви даде всякакъв вид идея, която да е
много, много привлекателна за вас. Защото знае как ви задоволява вашето его. Мързелът е задоволяващо егото
нещо, глезеща егото работа и ви кара да се чувствате уж много уморени. От какво сте изморени? Всички вие сте млади
хора, защо да сте уморени? Толкова бързо се изморявате, а това не е нищо друго освен г-н Мързел, който ви казва, че
сте изморени. Ще се изненадате, че даже и да се чувствате изморени, ако трябва да тичате две мили, можете да ги
изминете. Защо леността работи толкова враждебно върху Сахаджа Йога? Защо мързелът работи срещу Сахаджа Йога
толкова много? Причината е, че вие все още не се отъждествявате с вашето благосъстояние. Не си мислите, че трябва
да сте по-добре, че трябва да се подобрявате, че трябва да вървите напред, че имате една голяма празнина, която да
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запълните. Не се идентифицирате с вашия напредък. Да предположим, че ви кажа в Англия, че ако тичате по две мили
всяка сутрин, ще получите награда за красота, 99.9% от хората, от жените в тази страна, ще тичат рано всяка сутрин.
Ако пък някой каже на мъжете, че ще спечелят "Мистър Вселена" ако тичат всеки ден по пет мили всяка сутрин, ще
има 99.999% мъже - не зная - тичащи тогава. Защото се идентифицирате с този вид надпревара, която е много
материалистична, която няма стойност. Но когато се откажете дори от това състезание, попадате в друго, което е, че
всеки се състезава с другите по мързел. Такъв човек ще стане сутринта, ще се огледа - "О, тия нехранимайковци още
спят. Хубаво, нека си поспя." А другите ще си помислят: "Този още спи, нека и ние си поспим." Така че има голямо
състезание кой да не стане пръв и кой ще го направи. А ако някой стане, то другите започват да му търсят грешките -
"Той стана, ама какво? Само седи и пие чай. Само си говори." Ами вие? Вие сте още в леглото! Той поне е станал, няма
значение, че говори. Той поне се е размърдал, ами вие? Още дремете в леглото. Това е толкова детинско. Имам
предвид, че е толкова детинско нещо, за което трябва да говоря на такива интелектуалци като вас, толкова
образовани и добре поставени хора. Не Ми приляга като Майка на такива големи хора да ви говоря тези неща, но
понякога откривам, че Моите Сахаджа йоги са като двегодишни деца, на които трябва да кажа, че вече са пораснали.
Вижте, вие можете да го обясните, но как ще обясните себе си? Понеже ако трябва да израствате, ако искате вашето
дърво да расте, вие трябва да смените вашите приоритети и вашите идентификации. Ако трябва да бъдете
първокласни Сахаджа йоги, трябва да насочите вниманието си към това. Аз не зная как да го наглася. Да речем,
решете си - много е детинско, но трябва да ви кажа, защото съм видяла, че това е проблемът - така: "В деня, в който не
стана рано, ще платя десет цента." -Започнете така; ако взимате повече пари, тогава давайте по десет паунда - нещо
такова. Или си кажете: "В този ден ще подарявам по един мой пуловер." Започнете с това, много е лесно. Хората ще
кажат: "Не, Майко. Когато медитирам, знаете ли, ми става нещо лошо." Това значи, че вие не сте наред, нещо не е наред
с вас. Така че по-добре седнете и медитирайте. Трябва да кажа, че ако не медитирате, вие сте много егоистични. Това
е главното. Защото когато идвате тук, скорпиони излизат от вас и хапят Моите нозе. Има змии, които излизат от вас,
за да хапят нозе Ми. Искате ли да Ми причинявате това? Или на другите? Наскоро един човек дойде у нас, а Чайа и
всички други бяха там. Той беше толкова блокирал, че наистина им се виеше свят и всеки се опитваше да изкара
всичко навън и да оправи нещата. Ако искате Сахаджа Йога да проработи в тази страна и на Запад, трябва да
разберете собствените си ценности и да ги изработите. Всеки път има блокажи, всеки път, когато се срещате с Мен
имате блокажи. Тогава как ще усещате Кундалини? Трябва да знаете как Кундалини се движи вътре във вас, докъде е
стигнала сега. Би трябвало да има поне десет такива души, минимално, защото Аз съм работила толкова здраво тук.
Вие не знаете, Аз не съм работила толкова много в Индия и там ще има поне 80 % хората, които могат да усетят
Кундалини да се движи - "Тя тук, сега е там, сега е тук". А някои хора също са изключително доволни от своя напредък.
Това е като пълна група хора, които отиват някъде, да речем на решителна схватка. Ако един излезе напред, то всичко
се придвижва до неговото място. Но ние не гледаме да стигнем до хората, които се движат напред, а винаги гледаме
как да се състезаваме с някой, който не се движи. Ако той направи две стъпки назад, ние можем да отстъпим три
стъпки. Този вид отношение няма да ни помогне. Вие знаете, че Сахаджа Йога е единственият начин, единственият
метод, който Божията милост ви е дала, чрез което ще трансформирате целия свят. А мързелите как могат да
помогнат на Сахаджа Йога? Мързелът е най-лошото нещо днес. Не зная, днес не е денят да казвам всички тези неща,
но всички вие трябва да Ми обещаете, че ще се откажете от вашия мързел. Сваха! Точно това виждах - че когато и да
се срещна с вас, вие сте блокирали. Другото нещо, което е насочено против Сахаджа Йога, е - както сами ви казвала
сто пъти, не зная точно колко пъти - говоренето на лоши неща за другите Сахаджа йоги. Ние сме част и частица от
едно тяло, може да се каже част и частица от една ръка. Ако този пръст започне да говори лошо за друг, какво ще
направи? Злословенето един за друг е голяма грешка. Така че днес решете следното: "Няма да говорим лошо за
никого, а ще погледнем се себе си - какво е нашето положение." Виждала съм хора да правят забележки за други хора,
а самите те имат лоши блокажи и не се притесняват за себе си. Чрез това как ще се подобрите? Ако не обръщате
внимание на себе си, а обръщате внимание на другите, не можете да се подобрите. Така че другото обещание би
трябвало да е: "Няма да говорим лошо за други Сахаджа йоги." Но никой Сахаджа йоги не бива да приема нищо за
даденост. Вие трябва да работите наистина много усърдно. Така че вторият навик говоренето лошо за други Сахаджа
йоги - сваха! И даже мисълта за подобно нещо. Вие напълно разкъсвате нишките в Сахаджа Йога, които Аз съм
изтъкала много нежно. Вие трябвало да сте щедри към Мен. Вие можете да бъдете много щедри, дадохте Ми много
красива картина; много съм ви благодарна. Но опитайте да направите същото за другите също - бъдете щедри. Би
трябвало да сте свързани един с друг и можете да видите какво можем да произведем. Видяхте как хубаво



направихме изложбата. Всички бяха очаровани. Всички бяха много щастливи, че сте я направили толкова добре. Това
беше толкова радостно нещо и всички ви поздравяваха, телефонираха Ми. Казваха: "Как така са задружни? Нямаше
никакви караници, никакви кавги, нищо. Справиха се толкова добре." Така че кажете на ума си: "Как смееш да говориш
лошо срещу който и да е Сахаджа йоги?" Знаете ли, че всички вие сте светци от най-висок калибър? И този вид
отвратителни, глупави неща, на толкова ниско ниво, как можете да ги вършите? Аз може и да кажа нещо лошо за
някого, може и да кажа, че е лош - просто ви тествам. Правя го толкова много пъти, за да видя какво изпитвате към
някого. Ако Аз кажа, че някой е лош, просто запазете спокойствие. Това ще цели две неща: едно е, че ако
симпатизирате на някого, Аз казва да не му симпатизирате, защото симпатизирате на грешния човек; или може и да
ви изпробвам. Така че си отбележете в ума ако кажа, че някой не е добър; запазете си го в ума и после (вижте - б.пр.) -
"Симпатизирам ли на този човек?" Тази негативна симпатия е много често срещана, така че третото обещание би
трябвало да е: "Няма да симпатизираме." Ако симпатизирате, то споделяте патоса (възторг, въодушевление - б. пр.) на
другите - това означава "симпатизирам. Вие трябва да споделяте просто радостта на другия. Няма да симпатизираме
на другите, на никого, а ще споделяме радостта на другия човек. Тази част у другия, която е радостта, нея ще
споделяме и ще търсим радостта. Опитайте се да виждате добрите страни. Някои хора просто не могат да виждат, ето
как се доминирате един друг. Това е грешка. При жизненоважния растеж е важно да се знае кои са жизненоважните
части. Ако се опитвате да подтискате една жизненоважна част, не можете също да израствате. Защото вие всички сте
подкрепяни заедно. Така че третото нещо е, че трябва да обещаете, че повече няма да симпатизирате на никой друг.
Никой от вас не може да обича толкова, колкото Аз мога да обичам. И после, би трябвало да се знае, че ако имате
симпатии, изобщо няма нужда от тях. Но би трябвало да имате чувства към всеки. Сега, всяко човешко същество има
характер и темперамент, освен собственото Себе, тоест Духа, който е чист по своята форма и просто ви дава
вибрации, казва ви кое е дясно и кое е ляво, разни такива. Но всеки има характер, това е важно. Защото светлината,
която свети чрез една свещ, може да има един стил, а друга свещ - друг стил. Това изглежда красиво, разнообразието
изглежда красиво, носи ви красота. Така че трябва да познавате своя характер. Уважавайте характера си и се
радвайте на характера на другите. Аз наистина се радвам на вашите характери и на това колко мило се държите към
собствените си характери. Но темпераментът не е вашето Себе. Трябва да се откажете от темперамента.
Темпераментите са ужасно нещо. Откажете се от вашия темперамент, но запазете характера си. Характерът е нещо
толкова велико, толкова мило и Аз виждам характера на човека. И се чудя как така не се отъждествяват с характера
си, а с темперамента си. Така че просто си кажете: "Какво става? Защо говоря глупости? По-добре да се откажа от
това?" Някой има темперамент, който много бързо кипва, така че гледайте този темперамент да не е ваш характер. А
някои хора са на толкова ниско ниво, че дори в характера им можете да откриете нещо, което се повтаря, и техният
темперамент е станал едно с характера им. Така че се опитайте да разделите тези неща. Първо, всички вие разделете
вашия темперамент от вашия характер и в този характер запалете светлината си. Вижте колко красиви ще бъдете; ще
се радвате едни на други много повече. Когато сте с Мен, аз зная всичко за вас, без съмнение. Всичко - какво става в
ума ви; Аз чета мисли, чета всичко, но това, което виждам, е вашата светлина. После виждам вашия характер. Аз не се
вълнувам за вашия темперамент, но идва време, когато този темперамент става по-доминантен. Вие толкова се
отъждествявате с него - "Аз съм такъв, аз съм онакъв. Какво да правя? Такъв съм си. Случва ми се това. Аз, аз, аз..."
Така че четвъртото решение би трябвало да е повече никакво "аз". Няма повече да говорим за "аз", "аз мисля", "аз
вярвам". Кои сте вие? "Вярвам" - кои сте вие?! Исус Христос ли сте, та вашите вярвания и вяра са толкова велики? Така
че би трябвало да казваме: "Ние вярваме... Ние сме такива..." Трябва да се движим като едно тяло, с всичките си
различни характери трябва да казваме "ние" - "Ние сме част и частица от една личност. "Така че винаги използвайте
"ние". И ето как трябва да знаем, че тези темпераменти са нещата, които ни държат извън (далече - б.пр.) другите.
Темпераментът може да е като на ревящо бебе. Тогава този човек ще си остане ревящо бебе толкова дълго, докато не
си счупя главата. Ако някой е плашлив, той винаги ще си е такъв, плашлив. Казвате му нещо - той се плаши. Това е
безполезно. Защо да сте такива? Бъдете нормални. Ако имате такъв тип темперамент, бъдете нормални. Не е добре
(иначе - б.пр.). Някои хора са агресивни, а други са избухливи по темперамент. Те ще си изпускат нервите през цялото
време. Това отново е темперамент, не е техният характер. Характерът се проявява в дребните неща. Ще ви покажа
един характер. Да речем, човек е много щедър по характер - той винаги ще казва нещо, което е много щедро. Човек,
който е любящ по характер, винаги ще направи нещо, което ще показва, че е изключително любящ. Така че първо
открийте какъв е вашият характер. Да предположим, че сте любящи хора, тогава защо не се обичате едни други? Защо
не си говорите с любов? Защо не сте любезни? Ние потискаме това и приемаме темперамента си като нещо



собствено. И щом приемете темперамента си като ваша същност, ще има проблеми след проблеми. Той е просто като
мехурче. Темпераментите нямат стойност, нямат същност, безполезни са. И са най-големите убийци на радост. Ако
имате човек, който е темпераментен, значи го имате това. Всички ще знаете, че този човек има такъв темперамент и
ще бягате от него. Хората имат свои собствени начини да вършат нещата. Това трябва да се слее, трябва да се отдаде
на Цялото. Трябва да се научим да отдаваме собствените си дреболии на Цялото и тогава ще се изненадате, че ще
станем толкова приятелски настроени, така обединени, въпреки различните си характери. Трябва да поддържате
вашия различен характер, различния стил на говорене, различния стил на ходене, различния стил на изразяване. Но
ако характерът не излиза на преден план, цялото нещо става толкова грозно, толкова ужасно - като вмирисаните,
гниещи листа преди дни. Но ако отстраните листата, онези стари, безполезни листа, то ще откриете прекрасната трева
отдолу. Така че никой не бива да се отъждествява с темперамента си. Това е много важно за Сахаджа Йога. Трябва да
знаете, че хората ще дойдат в Сахаджа Йога заради вас, а не заради Мен. Те не могат да Ме разберат. Аз съм отвъд
тях. Аз казвам неща от седмия "етаж". Те просто не могат да разберат. Те ще разберат вас, не Мен. Това е много важно,
вероятно хората не го осъзнават. Да предположим, че не вземате на сериозно Сахаджа Йога; вие не правите нищо за
нея. Все още сте много обвързани към нещата. Не искате да правите това, не искате да правите онова, не искате да се
откажете от едно или друго. Тогава хората ще кажат: "О, той бил Сахаджа йоги - този човек?! Как може да е такъв?
Какво е постигнал?" Вие може и да отвърнете: "Получих благословиите. Майка ми даде благословия." Но те ще кажат:
"Не, не можем да видим това на лицето ти." Вие все още се критикувате едни други. Все още се мислите, че сте върхът,
все още имате блокажи тук и там. Така че именно вие, вие сте отражението на Сахаджа Йога, не Аз. Хората ще знаят,
ще видят, че Аз съм наред - хубаво. Виждала съм хора, които са Мои роднини, да казват: "Ти са отвъд всичко. Никой не
може да Те достигне и затова ние няма да опитаме." Но ако видят, че има някои хора, които са стигнали до някъде,
тогава ще дойдат. Нали така? Така че вие сте като хора, които стоят на първия етаж, всички вие, а Аз стоя на седмия
етаж. Тогава вие идвате на третия етаж и хората започват да виждат. Хората от първия етаж не могат да видят
седмия, но ако вие сте поне на третия, ще си кажат: "О, има някакви хора на третия етаж. Хайде да вървим там." Така
става, защото хората могат да видят това, което могат да видят; не могат да видят онова, което не могат да видят.
Така че когато те видят промяната във вас, виждат красотата във вас и тогава знаят, че Сахаджа Йога съществува. Та
за доброто на Сахджа Йога трябва да жертваме определени неща и вече съм ви казвала, че трябва да жертваме
всичките си странни навици или темперамента, който имаме. И днес трябва да решите: "Ще се откажа от това!" А днес,
както ви казах, има специални благословии и ще се получи. Вие трябва да станете наистина добри Сахаджа йоги. Не
като се сравнявате едни с други; не можете. Като говорите едни за други, не можете. Това е нещо ваше, именно вие
трябва да удостоверите това: "Наред ли съм? Добър Сахаджа йоги ли съм? Наистина ли напредвам?" Вие трябва да
напредвате. Ако не прогресирате, то не растете. Всички вие трябва да израствате и да растете. И накрая, това е денят,
когато всички ние сме много щастливи. Това е първият път, когато Моят рожден ден се празнува в Лондон - за първи
път в чужбина - и всички индийски Сахаджа йоги сигурно тъгуват за Мен. Сигурна съм, навсякъде те сигурно страхотно
тъгуват за Мен, така че трябва да помисли също за тях. Помислете за другите Сахджа йоги, какво ли правят.
Помислете си за тях и ще се почувствате щастливи. Седнете и си помислете за другите и ще се почувствате много
щастливи, мислейки си за тях, защото те също са ваши братя и сестри. И е толкова хубаво да усещате, че имате
толкова много братя и сестри, които говорят същия език. Така че трябва да прекрачим това ограничение, че сме в
Англия - не, ние сме навсякъде и вие можете във вашата медитация да си помислите за всички тези хора, които са
някъде другаде. Установете връзка с тях, установете разбирането си с тях. Пишете им. Както ни имаме приятели, с
които си пишем, вие можете да си имате приятели, с които да си пишете и да започнете да пишете на хората. Ще е
много добра идея ако започнете нещо подобно. Но писането на писма е друго нещо, което зависи от мързела,
напълно. Вижте, Аз пиша много повече писма от всеки от вас, въпреки факта че съм толкова заета. Знаете колко заета
съм винаги. Въпреки това Аз пиша писма. Но съм виждала, че английските Сахаджа йоги нямат време да пишат
писма. Никой не може да повярва, че нямат време да пишат писма. Най-напред трябва да решим - това също е
прекалено. Всичко прекалено трябва да се избягва - колко много ядем, колко време прекарваме в говорене един с
друг. Нека решим за това, да го разберем и тогава ще се удивите, че ако откриете за времето, ще видите, че имате
много време, което можете да спестите. Както човекът с ограничени пари сяда и прави бюджет. По същия начин
направете бюджет на времето си. Вие винаги сте заети, правейки какво? Така че нека да открием това време, времето
когато трябва да позволите на себе си да израствате. Това време, което се изисква за личното ви внимание, което се
изисква за вашата еволюция - това трябва да си дадете. Това е задължението, което трябва да платите, защото сте



реализирани души и отговорността е ваша собствена. За това ней-доброто нещо е да се прибягвате до мъдростта.
Седнете веднъж и използвайте мъдростта, и се замислете - "Матаджи ни е дала Реализация, добре. Поникването е
започнало, добре. Къде сме ние? Колко далече стигнахме? Имаме ли нашите корени или не? Излизат ли филизите или
не? Къде сме ние?" Просто разберете за себе си. Аз зная, че Матаджи ви издърпва всички и всички вие сте изтеглени в
нея (Реализацията - б. пр.). Трябва да вървите хубавичко, да се движите нанякъде. Но ако се отказвате от вашата
мотивираща сила, всички вие? Дори един човек не бива да се влачи отзад, защото неговият товар ще ни тегли назад,
нали? Ето защо казах, че това нещо е егоистично. Ако някой се влачи отзад, този товар ще трябва пак да го изтегляме.
И какво става? Това е като историята за човека, който прави три стъпки напред и пет назад. Кога ще стигне? Никога
няма да стигне. Кога ще пристигне? Подобен въпрос се появява; както питат по математика кога ще пристигне човек,
който се движи по-бързо назад отколкото напред. Така че всеки трябва да реши, че ще се движи не назад, а че трябва
да се движи напред. Чрез това вие помагате на растежа на Цялото и това ще бъде идеалното за Сахаджа Йога. Така че
вашият индивидуален растеж би трябвало да е наред и колективният ви растеж би трябвало да е наред. Не отнема
много. Трябва да правите медитация. Трябва да седите в Нирвичара. Трябва да се откажете от мисленето. Опитайте
да бъдете в Нирвичара, опитайте се да сте в Нирвичара и ще се изненадате как това ще разцъфне. Следващата година
искам да видя много повече хора да идват. Освен това също искам да видя, че всеки един прогресира. Вижте, даже да
имате хиляда души, но без качество, каква е ползата? Какво ще правите с тях? Трябва да имаме хора с качества, хора,
които ще изработят нещата, които ще се захванат с това. Онези, които се отъждествяват, но не работят, са безполезни.
Така че всеки един трябва да действа, трябва да работи упорито. Не критикувайте другите, не симпатизирайте и
вървете напред и напред в своя прогрес. Наскоро търсих значението на думата "ашрам". Ашрам означава място,
където да живеят аскети. Ашрам е място, където ако трябва да отидете, не носите целия си багаж. Трябва да отнесете
много малко неща там. Би трябвало да сте в състояние да живеете с две-три дрехи в ашрама. Вижте, ашрамът е място,
където се тренирате да бъдете умерени, където бивате тренирани как да контролирате сетивата си, как да
контролирате вниманието си. Но какво също правим там? Да видим какво правим, за да контролираме вниманието
си. Най-доброто нещо, когато отидете в ашрам, е да се захванете със строго лечение на себе си, абсолютно сурово
лечение - "Добре, сега сме в ашрам. Да я караме само направо." Сутрин рано станете, направете едно или друго и
изработете нещата така, че да гледате щом излизате от ашрама, да сте абсолютно усъвършенствани. Това би
трябвало да е ашрамът. Докато, изглежда, в ако отидат ашрама, хората се влошават. Това е най-изненадващо. И даже
други са казвали на Моя съпруг, то той Ме пита: "Що за ашрам имаш, че хората отиват и хващат блокажи в ашрама?
Какъв сорт е тоя ашрам?" Причината е, че тези, които са в ашрама, трябва да поддържат определена дисциплина и да
стават сутрин рано, а не да глезят прекалено с пиенето на чай. Всичко трябва да има равновесие. Постепенно
намалявайте, всичко можете да намалявате. Вижте, ако можете да намалите захарта, ще е хубаво. Ще ви кажа как да
се откажете от чая - много лесно. Най-напред спрете да слагате захар - половината от вас ще се откажат да го пият.
После спрете изобщо да му слагате мляко - тогава другата половина ще се откаже и след това ще спрете да пиете чай.
Ето как ще се получи, но не бива да се отива чак до тази крайност да не пиете никакъв чай. Но също другата крайност
е, че без чай не можете да си говорите един с друг; всеки път трябвало да има чай. Точно сега не сте пили чай, нищо
такова, а си седите хубаво. От сутринта сте станали, изглеждате много свежи и добре, никой не е изморен. Но после -
"Изморен съм, трябва да пия чай." Всички тези неща работят заедно. Така че човек трябва да предприеме едно много
прагматично отношение към Сахаджа Йога, а Сахаджа Йога да е свързана с нас самите. Следващата година ще стана
на 58. Не зная дали ще бъда в Лондон или другаде, или може и да празнуваме в Индия. Може и всички ние да отидем в
Индия, но няма да изглежда хубаво ако Сахаджа йогите от тук дойдат с Мен, а всички Сахаджа йоги там ще бъдат
шокирани, гледайки ви: "Какво е това? Защо сте такива? Не можем да разберем". Няма да е хубаво. За следващия път
няма да правим това. За следващия път ще минем над това, много по-чисти, много по-добре. Защо не се състезавате в
това? Вместо по мързел, защо не състезавате в това? Ако някой става в четири часа, защо вие да не станете четвърт
час по-рано, или поне в четири без пет минути? Нека се състезаваме в тези неща и ще се получи. Ако искате да го
направите, е много лесно за правене. Но да отидете в Индия и всеки да казва: "Лондонските Сахаджа йоги ли?! О,
боже! Какво главоболие - те пристигат. Ще трябва да ги чистим, какво ли не ще трябва да правим." Там вече имат този
много странен опит. За следващия път ще ви помоля настойчиво всички да се подготвяте усърдно за една година.
Опитайте само за една година, не повече. Ако трябва да учите, да речем, медицина, трябва да учите седем години.
Всичко, което е трябвало да го учите няколко години, сега го направихте. Така че усърдно гледайте една година да
живеете в радост, щастие и приятелство с другите, а със себе си в пълна строгост и сурово пленничество. Само тогава



ще проработи това. С другите - много любов, много приятелство, сладост (Шри Матаджи се смее). С вас самите - пълен
строг затвор. Ако изпитвате гняв, застанете пред огледалото и се погледнете, когато сте ядосани - ще се откажете от
него, разберете. После, неща от всякакъв сорт могат да бъдат излекувани. Ако имате някакъв проблем, питайте Ме.
Ще ви кажа как да го направите, как да спукате егото си, всичко мога да ви кажа индивидуално. Но трябва да
покажете тези проблеми, да кажете: "Майко, това е моят проблем, моят проблем е този, такъв проблем имам. Не зная,
правя това. как да го реша?" И ще се получи. Но като обвинявате себе си, също няма да го изработите. Другата мода е
"Аз съм толкова лош, не съм добър." Това е мода. Вие сте си съвсем добре, няма нищо нередно във вас. Единствено
трябва да оправите нещата и да се надигнете. Така че от тази до следващата година трябва да го свършите. Трябва да
обещаете, вие трябва да го обещаете в деня на Рождения ден на Матаджи. Давали сте Ми толкова мили, прекрасни
неща. Аз ги обичам, тези красиви неща. Но трябва да ви кажа, че този път ви давам дисциплината на Сахаджа Йога.
Дисциплинирайте се. Дисциплината е много важна. Ако не можете да се дисциплинирате... Всяко дърво, което не е
дисциплинирано, не може да расте по подходящия начин. Вие трябва да дисциплинирате себе си. Ако не искате да се
дисциплинирате, само ще идвате на Моята програма и няма да Ми бъдете от полза. Вие трябва да развивате вашата
дълбочина, трябва да навлезете дълбоко и да изработите нещата. Тази година ще имаме много други програми, за
които вече говорих на другите. Можете да разберете от тях. Ще ходим в Париж, ще ходим в Швейцария. Ще ходим в
Америка и ще имате много време. Но дори когато нямате работа, когато сте сами, можете да го изработите. Във всеки
момент трябва да действате. Тази година наистина я посветете - година на посвещението - на пълното си подобрение,
изработете нещата, редовно се срещайте и го правете. Не само да пишете. Например, на сбирките на комитета всеки
присъства. Вие всичко обсъждате, записвате го на хартия, добре - "Трябва да направим това, трябва да направим
онова. Всички ще ставаме в четири часа." А до шест всеки хърка. Подобно нещо няма да помогне. Това трябва да го
изработим, защото това има на склад за нас - толкова прекрасно нещо. Малко усилие - и каква радост; малко усилие -
и каква личност! Малко усилие - а каква сила! Малко усилие - и какъв здрав колектив! Така че - малко усилие. "Вложих
ли малко повече, доколкото мога да вложа?" И се откажете от тази идея "Изморен съм". Никой няма да получи
сърдечен удар, Аз ви казвам. Ничие сърце няма да откаже, Аз ви го казвам. Вие имате много енергия, но я насочете в
правилния канал. Това ще ни помогне на всички. Също така бих искала да Ми дадете предложения. Седнете,
поговорете си да организирате други програми. Също ще ходя в Бристол, определихме вече датите и за Брайтън. Но за
други места - където искате да отида. Да речем в Единбург или на друго място. Аз съм тук през май, юни, юли - до
тогава съм тук. Ще се уточним, когато кажете, ще го направим. А през седмицата мога да ходя; през уикендите е доста
трудно. Вече определихме Париж за уикендите. Но уикендите са трудни за Мен, защото трябва да присъствам на други
неща. Сега съм вас, така че направете както ви се харесва. Но първото и най-важното нещо е, че вие трябва да сте
абсолютно наред. Вие трябва да изучите Сахаджа Йога, трябва да знаете, трябва да бъдете експерти. Виждала съм
хора, които са дошли едва вчера, как стават големи експерти, докато онези, които се влачат от седем години, още се
влачат. Така че всички вие трябва да изработите нещата по такъв начин и трябва да имате вяра в себе си, както Аз
имам вяра във вас. Аз имам голяма вяра във вас и мога да видя прекрасното време, което ще имаме заедно и
наистина ще се радваме едни на други изцяло. Абсолютно ще се наслаждаваме. Нямайте никакви страхове, не
предприемайте никакви стъпки, които могат да развалят темперамента на други хора. Вие или сте агресивни, или
неагресивни. Но никога не става така. Ако сте агресивни, то се отказвате от агресията и после ставате плахи.
Плахостта няма стойност в Сахаджа Йога. Какво е това, какво ще правя с боязливи хора? Плашливи, уморени,
капнали. Ако сте изморени, вземете някакъв тоник, оправете се. Всички вие би трябвало да се поправите и да видите
наистина да постигнете отвътре тази блестяща лъчезарност. Няма да повярвате, че вашата Майка работи много
усърдно. Много, много здраво трябва да работи Тя с вас, хора, и Аз наистина трябва да ви изтеглям, действително ви
издърпвам. Но все пак вие Ме виждате много щастлива, защото Аз виждам нещо, което е толкова красиво, толкова
хубаво, толкова сладко, толкова велико във вас, а когато и да го видя, просто казвам: "Всичко това ще си отиде в
крайна сметка. Вижте, всички тези сухи листа ще си отидат, есента ще свърши и пролетта ще дойде." Така че,
разберете, Аз забравям и просто не се притеснявам колко много съм работила, колко много трябва да работя. Но
имайте доверие един на друг, обичайте се и давайте повече доверие и повече разбиране, и без симпатии от никакъв
вид. Така че не зная как да ви благодаря отново и отново за това, че направихте това тържество толкова успешно.
Хората са много щастливи от това и ние очакваме с голямо нетърпение утрешната програма на 24-ти; и това ще бъде
един много, много тежък ден за всички нас. Така че след днешното нещо ще знаете, че сте много по-добре.
Поддържайте го. Направете си бандан. Препашете се и - "напред християнски войници". Ето така стоят нещата, трябва



да бъдем такива. Ние сме обичащите хора. Ние обичаме. Раздаваме любов. Изключваме любов и трябва да бъдем
тази картина и този образ, който когато хората го видят, ще кажат: "О, това е точният тип хора." Няма нужда да носим
някакви (специални - б. пр.) дрехи или нещо такова, а само виждайки ви как цъфтите, хората трябва да повярват, че
всички вие сте велики. Вече показахте страхотната си работа на тази изложба и хората бяха очаровани колко
трансформирани сте и колко сте велики. Имам предвид, че те наистина бяха очаровани как сте свършили цялата
работа така добре и така систематично. Така че трябва да напомня на този ден, че трябва да обещаете на вашата
Майка: "Майко, тази година наистина обещаваме, че ще работим много усърдно. Ще бъдем много състрадателни,
любезни..." Не се присмивайте на хората, това не е ваше право, не е начинът, по който да правите нещата; гледайте да
не се смеете, това не е възпитано. Просто се опитайте да видите какво казва този човек. Даже и да е глупав, няма
полза да му се смеете. Само вижте какво казва той, какво е отношението му и това ще създаде един много красив
образ на всички Мои деца, които обичам много. Аз ще ви обичам и обичам. Каквото и да се случва, Аз ще съм ваша. Но
все пак, при цялата Ми любов Аз настоявам, че не мога да се чувствам щастлива докато не ви направя като самата
Мен. Ясно ли е? Много ви благодаря.
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Пуджа на Сахасрара Ашрама в Долис Хил, Лондон - 5 май 1980 год. Можем да кажем, че на 5 май 1970 г. за първи път
колективният Дух на Бог се отвори. До момента благословиите на Бог стигаха до човешките същества индивидуално,
като милост, и те получаваха своята Себереализация индивидуално, един по един. А методът за индивидуална
Реализация беше точно противоположният на колективния. Първо, хората трябваше да установят своята дхарма, да
се пречистят напълно, жадувайки през цялото време за спасението си, насочвайки вниманието си към спасението си,
Ишвара пранидхана (Ишвара - Бог; пранидхана - стремително желание, молитва, медитация), както му казват,
мислейки за Бог, молейки за Неговата милост и действайки със скрупули, по един дхармичен начин, за да се запазят
чисти. Те трябваше да контролират умовете си, да контролират действията си по такъв начин, че да се придържат
абсолютно към централната пътека. И когато успявах да преминат през всички тези изпитания и имунитет... и когато
заслужеха, само тогава милостта на Майката им даваше Реализация. Тази схема течеше известно време. Тези
малцина, които получиха Реализация, направиха чудесни неща в подготовка за Сахаджа Йога. Имаше ги във всички
сфери на живота, но бяха много малко и уникални. Например в Индия и на много други места в древни времена те
откриха уникалните дарове на Майката Земя, които наричате свайамбху, създадени от само себе си. Тези камъни или
изображения от камък, които бяха изхвърлени от Майката Земя, бяха открити от тези светци. Те направиха светилища
там, боготворяха ги и чрез това поклонение накара тези изображения да вибрират - много повече от вибрации - и
вибрираха тази област. По целия свят има такива камъни, но само светците можеха да ги откриват. После установиха
значението на добродетелите в живота - как добродетелите могат да ви дадат здраве, богатство и просперитет, като
прославят, а не принизяват или разрушават. Те основаха школи и университети, специално в Индия, и днес, даже днес
в Индия, семействата, които принадлежат към един университет, носят името на този университет като своя готра и
дори и днес семействата, които принадлежат на една готра, не могат да се женят помежду си. Те подготвяха децата от
малки, образоваха ги по такъв начин, че водеха много дхармичен живот, изцяло радваха се на съпружески живот и
после узряваха по такъв начин, че получаваха своята Реализация и живееха в пълно наслаждение. Така отклоняваха
вниманието на външните хора към по-вътрешни, по-дълбоки ценности чрез собствения си пример. Всичко това се
проникваше от един вид увереност в Бог, религия и много добър, уравновесен живот. Те наистина са свършили
страхотна работа първо да издигнат скелето за огромното, велико здание на Сахаджа Йога, което ще се появи сега. Те
са просто като болтовете и гайките в цялата наша работа. Желанието им да установят дхарма беше толкова голямо, че
пълната божествена сила на Махакали работеше чрез тях. После те я вкараха в действие с такова разбиране и с
такава мъдрост. Велики писания бяха написани от тях. И за много години, хиляди години, те бяха пътеводните
светлини за хората. Само в съвременността, бихте казали, преди около хиляда години, хората започнаха да се
съмняват в тях (светците - б. пр.). Иначе се съмняваха в себе си, че все още не са годни. Не съществуваше съмнение в
инкарнациите или тези светци, в това което казваха. А се съмняваха в себе си: "Как така знаем, че това е добрата
пътека, как така знаем, че е истинската пътека, а все още вървим в грешната посока?" Ако прочетете някоя поема от
онези времена, през цялото има едно "защо" - "Защо, въпреки желанието да бъда добър, да бъда честен, да бъда
праведен, защо все още се скитам по грешните пътеки и пустошта". Писателите в онези дни винаги показваха, че един
добър праведен човек е възнаграден с Божии благословии. Но всичко това започна да се сгромолясва с развитието
на егото и предизвикателствата на суперегото. Объркването започна да навлиза в умовете на хората и те започнаха
да се съмняват в онези велики реализирани души, вместо да се съмняват в себе си. Понеже не можеха да се доближат
изобщо до тези велики светци, някои от хората бяха повлияни от много сатанични сили и станаха играчки в ръцете им,
и започнаха да се съмняват в тези велики реализирани души и във всички тези велики писания. От едната страна
имаме съмняващите се хора, от другата - фанатиците. Онези, които се опитаха да се придържат все по-силно към
ученията, трябваше да станат фанатици. И станаха фанатици. А онези, които започнаха да се съмняват, също не
можаха да покажат никакви ползи от съмненията, не можаха да убедят фанатиците, че грешат. Така че от една страна
имаме фанатици, от друга - съмняващите се. Това е като човек да стои между надгробните им камъни. Истинската
религия в човека се сгромоляса. Не може да съществува нова религия. Религията е непрекъснат жив процес вътре в
нас, който е нашата поддържка. Тя е като стълба, по която се катерим - оставяме едно стъпало, крачка по крачка, но не
се местим от стълбата. Изискват се всички останали (стъпала - б. пр.). Така че най-висшата трябваше да се установи
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заради тези две извънредни ситуации - съмняващите се и фанатиците. И двата типа не познаваха Бог. И едните, и
другите не бяха постигнали реалността и се критикуваха едни други, защото не знаеха каква е истината. Аз се родих в
момента, когато тези обърквания започнаха да показват своите резултати, даже във физически план. Всички
неравновесия в живота реагират физически, умствено, емоционално, също и духовно. Когато започнах да се
оглеждам, бях удивена как невежеството беше направило хората наивни, сякаш облак от невежество се спусна над
тях. Преди хората има поне толкова разбиране, толкова чувствителност, че да знаят кое е правилно и кое е грешно. И в
това объркано време се родих Аз и знаех, че трябва да отворя Сахасрара. Така че започнах Моята работа първите Ми
шокове. Реших да не говоря за това на никого и водих един много, много нормален живот на много обикновен човек.
Да не бъде много забележителен, защото както когато се роди Христос, се появи звезда. Ето как цар Ирод разбра за
Него и силите на царя се задействаха, и вие знаете историята, която се случи. Ако сте родени с някакви
забележителни признаци, негативността незабавно ви открива. Както откри и Мен и само едва след петнадесет дни от
Моето раждане стана голям инцидент, както знаете. Аз трябваше да работя много, много, много здраво, за да навляза
във вашите същества, за да открия различните пермутации и комбинации. Най-напред трябваше да открия вашите
основни проблеми, какви са основните ви проблеми. Щом боравите с основите, можете да боравите с пермутациите и
комбинациите. След като открих основите проблеми, Аз започнах да откривам основните ваши пермутации и
комбинации и бях изненадана как човешките същества се съотнасяха към външния за тях свят и как реагираха към
външния за тях свят. И установих, че тези пермутации и комбинации, които се образуват вътре в тях, бяха също
затапени от другите им идентификации, като обществото, в което са родени, като нацията, в която са родени, като
идеите, които съществуват. Всички тези неща станаха много по-важни от оригиналното същество във вас, което е
универсално, и всеки индивид беше приел много шантава, смешна, странна форма, която не знаех как да смаля и как
да приведа до подходящото ниво на растеж, чрез което да започнат растежа си. Това беше много, много тежка работа
и нощ след нощ Аз работех, докато водех един много обикновен живот на много обикновен човек. Аз съзнателно се
държах като много семпла, обикновена учаща се и показвах уж пълното си невежество за нещата, но понякога -
знаете - истината има странния навик да се изплъзва и да се разкрива сама. Тогава започна тази работа и един от
най-големите проблеми на човешките същества, който открих, е семейният живот. И ето защо се омъжих - исках да
изуча какви са проблемите на семейния живот. И тогава започнах да се сблъсквам с тези проблеми, сякаш бяха Мои
собствени и започнах да разбирам защо хората се държат по един или друг начин. Защото тези връзки трябва да
бъдат направени, разбира се от вас, но много повече от Божествената сила и ако Аз можех да зная какви са
проблемите ви, бих била в състояние да действам. После, Аз се опитах да изуча други проблеми, като политически,
икономически и всички подобни проблеми, защото те станаха толкова важни за човешките същества - а са с
абсолютно изкуствена стойност - но станаха такива. Така че трябваше да гледам какво кара хората да правят едно
нещо или ги кара да правят друго - трябваше години наред да уча нещо като наука за човешкото поведение. И тогава,
както започнахте да се отвивате или, може да кажете, да се разплитате или размотавате, или да разплитате възлите
на един сноп, стигнахте до една точка, където всички възли бяха отворени, но беше останал само един възел, който да
се отвори. И това беше сторено на пети май 1970. И след като това беше направено, колективният феномен започна да
работи. А най-великият колективен феномен беше, че съществото на Шри чакра на Земята можа да бъде почувствано
чрез вашите пръсти. Никога преди не е било така. Никой не е усещал пръстите просветлени. Никой не е усещал
вибрациите по пръстите като такива, а ги е усещал вътре в себе си заради издигането на Кундалини, а хората се
развиваха повече вътрешно, бяха по-загрижени за индивида. Развиваха вътрешното си същество много повече,
отколкото колективното си същество. Но сега, тъй като Сахасрара на Вселената беше отворена, всеки започна да
усеща вибрациите около себе си със собствените си ръце. Това значи, че преди самите чакри ги усещаха, а сега
пръстите, които се проявяват от силата на дадена чакра или чакри, могат да чувстват вибрациите. Това означава, че
чувствителността на Божественото, което е в чакрите, се разпростря до периферията до такава степен, че човешкото
същество можа да усети това по пръстите. Беше фантастично. Така че Моята работа беше да се движа от центъра към
периферията. Докато движех това, каквито и препятствия да срещнех, Аз трябваше да ги изчистя, едно по едно, и
тогава, след като всички препятствия бяха разчистени и цялата работа беше свършена както трябва, да генерирам
енергията чрез събитието в Деня на Сахасрара. Та можете да си представите колко важен е този ден. Толкова за
Мене. Не зная колко от вас наистина знаят колко много трябваше да работи Божественото и колко от вас наистина са
благодарни на Божественото за страхотната работа, която беше свършена през вековете и сега специално за тези 47
години от Моя живот. Работи неуморно, поддържайки фасадата на една много нормална, обикновена личност. Защото



трябваше да стигне до обикновените. Не до необикновените, а до обикновените. И То трябваше да извади
изключителните качества на обикновените, като ги направи по-дълбоки; това беше страхотната работа. Но тогава
трябва да кажа, че когато Сахаджа Йога се задейства, също Ми бяха дадени много велики работници, инструменти на
Сахаджа Йога, които я поеха върху себе си като тяхна собствена отговорност. И всички вие би трябвало да сте им
благодарни, защото те наистина работеха много здраво с Мен, поемайки върху себе си това като тяхна отговорност.
Малцина, но го направиха. Останалите могат да бъдат разделени на много категории; някои дойдоха само за
собственото си лечение или за нещо подобно от много ниско ниво, или заради роднините си. Когато получаваха
Реализация, водеха всичките си болни роднини при Мен. После, други идваха за своите финансови или всякакви
умствени проблеми. Някои идваха за семействата си и за духовните си проблеми, да се освободят от тях. Но тези,
които я приеха като своя собствена отговорност - че точно това трябва да направят, че това е животът им, че това е
значението им - изцяло насочиха вниманието си към нея и постигнаха за нея каквото беше по силите им. Така че днес
трябва да разберем едно нещо... Наистина имаме нужда от онези смели хора и хората, които се чувстват отговорни,
което е много важна добродетел на Сахаджа йогите. Докато личните ви неща, собствените ви чакри и собствените ви
проблеми и всичко това не е важно, защото ако цялото се подобри, вие също ще се подобрите. Ако цялото тяло се
подобри, вие ще се подобрите. Но ако само пръстът се оправи, цялото тяло ще страда; вие също няма да сте
щастливи. Така че най-главното нещо е какво правите за Сахаджа Йога. Какво можете да направите, колко далече да
стигнете, как ще го постигнете. Във всеки житейски път и във всяка област на живота онези, които наистина работят
за нея, поемайки голяма отговорност, са тези, на които ще се дадат все повече сили и шансове. После в Сахаджа Йога
ще откриете, че нещата са толкова прости и чисти, абсолютно чисти. Няма никакви шмекерии в нея. От парите до
нещата, което Ми доверявате и за които Ми казвате. Аз зная всичко за вас и съм го поела в Моя океан от любов, и съм
се опитала да ви помогна по всякакъв начин, решавайки вашите проблеми отвън и отвътре. Толкова е прозрачно да
се види, че Сахаджа Йога е като майка за вас. Но докато се възползвате от нея, все още се отъждествявате повече с
вашите наслади и с вашите собствени представи за наслаждение. Вие, хора, не се наслаждавате на този колективен
Дух, който беше отворен на пети май 1970. Все още, сякаш като за компания, като в компания едни с други, й се
наслаждавате като хора, които не са Сахаджа йоги. Така че днес е денят, когато с голяма твърдост ще решите, че ще
започнете да се радвате на вашия колективен Дух. Всичко за колектива. Тогава наслаждението ще е максимално.
Никога няма да почувствате, че сте жертвали нещо, но докато нямаме повече такива хора, няма полза от другите
"миячи на чинии". Просто "миячите на чинии" или Сахаджа йогите с много ниско ниво, които просто искат да се
възползват и да се забавляват, всички тези хора са абсолютно безполезни. Те няма да ни прославят. Нямате нужда от
голяма интелигентност за това, нямате нужда от много пари за това. Нямате нужда от нищо друго, освен от пълното
желание и човек би трябвало да знае, че тук ще постигнете вашето собствено разцъфване - процъфтяването на
Цялото, от което сте част и частица. Така че вие трябва да вземете твърдо решение да не свеждате Сахаджа Йога до
собственото си ниво или до ограничените си проблеми, или до вашите взаимоотношения. Тя е взаимоотношението на
Творението с Бог. Не е вашето отношение с нечие друго отношение. Както в машините, всички жици са свързани към
мрежата чрез една главна жица, по същия начин всички вие трябва да сте свързани индивидуално към Бог, така че да
всички да сте свързани помежду си. Повтарям това отново и отново, защото в Сахасрара сте благословени с този
колективен Дух. Втората много важна точка е пълната интеграция отвътре и отвън. Докато няма интеграция отвътре,
не можем да породим външната интеграция. Пълната вътрешна интеграция идва като посветите себе си на вашето
собствено подобрение. Първото и най-важното е, че трябва да се даде време на израстването ви. Не да се показвате
на Мен или на някого другиго - това е между вас и вашето Себе. Вие трябва да работите здраво, за да се изчистите.
Лесно е да се живее с всичките ужасни (замърсени - б.пр.) чакри във вас, но е по-лесно, а също по-добре и по-радостно
да имате чисти чакри. И най-напред идва искреността. Най-напред е пълната искреност. Искрени ли сте към себе си?
Понякога тя е криворазбрана. Хората си мислят, че ако трябва да бъдете искрени към себе си, би трябвало да
отричате Сахаджа Йога. Сахаджа Йога е единението между вас и Бог. И искреността трябва да е пълна, трябва да е
завършена. Всякакъв вид неискреност, която влиза във вас, е изключително вредна, така че трябва да знаете, че
както вашата Майка е искрена към вас, вие също трябва да сте искрени към себе си. Тогава ще започнете да се
радвате на Сахаджа Йога. Много е важно да се създаде интеграция вътре във вас, защото когато става въпрос за
искреност, тя идва от сърцето ви. А щом идва от сърцето ви, тогава вашето тяло, вашият интелект, всичко ще работи,
за да я осъществи. Но ако не идва от сърцето ви, тя ще е повърхностна, така че се опитайте да я чувствате от сърце.
Ето това означава искреност. Недейте да зависите от никого - от съпругата, децата, съпруга, майка, баща, от никого -



това си е ваше нещо. Така че трябва да работите по такъв начин, че да получите пълна интеграция и водещата сила за
интеграцията е много простичка - искреността. Така ще знаете, че автоматично се интегрирате. Другият важен фактор
е търпението. Трябва да имате търпение с другите, защото ако нямате търпение, вашата искреност ще започне да се
съмнява в себе си. Така че трябва да имате търпение, а за да се сдобиете с търпение, трябва да знаете какви сте били
досега и къде сте сега. Когато знаете какви сте били, ще имате търпение с другите, огромно търпение. И имайки
търпение към другите, вашата искреност през цялото време ще бъде пълна. Чрез своята искреност ще бъдете
напълно интегрирани. Пак стигаме до въпроса за искреността. Нека да се задълбочим в него - как да се поддържа
искреността? Най-напред, трябва да вземем някои твърди решения: санкалпа (воля, обет, решимост - б. р.) да бъдем
искрени; после трябва да действаме, откривайки как ставаме неискрени и по какви въпроси. Вие сте добри в
анализирането. Можете да разберете това. Как ставате неискрени, по какви въпроси ставате неискрени? какви са
свързващите точки? Дръжте под контрол ума си, за да видите как ставате неискрени. Ще се удивите, че е по-лесно да
сте искрени, отколкото неискрени. Най-лесното нещо е да сте искрени, отколкото да мамите, защото не трябва да
мислите. За да сте искрени, не трябва да мислите. Ако трябва да сте неискрени, трябва да мислите, да планирате и да
измисляте методи, пролуки и вратички, през които да избягате. Ако трябва да бъдете пленници на вашата искреност,
не трябва да се тревожите за нищо и тогава самата искреност е награда. Този принцип трябва да е записан в сърцата
ви - че самата искреност носи награда. Не трябва да ходите при никого да молите за наградата на искреността, самата
искреност ви възнаграждава и ето защо вие започвате да се радвате на собствената си искреност. Ако започнете да
виждате всички тези неща като свидетел - как искреността ви е направила така прекрасни, така достойни и как сте
започнали да повишавате себеуважението си -ще се удивите как самата искреност е голяма сила, която ще проявява
своя жив динамизъм във вас, а вие ще бъдете преобразени личности. Тази трансформация вътре във вас ще промени
целия свят, хората ще виждат, че вие не сте повече объркани личности, не сте съмняващи се личности, нито сте
фанатици. Не сте слепи личности, а сте личности, които са будни и осъзнати и които могат да виждат нещата по-добре
от другите. Така че Божественото се интересува само от подобни хора. както съм ви казвала преди, Божественото се
интересува повече от един малък червей, който е буден, отколкото от двореца на цар, който е мъртъв. Колкото
по-будни сте, полкова повече се заинтересува Божественото. А тази будност не е нищо друго освен просветляването
на искреността ви. Ще се удивите как искреността е нещото. Това означава, че сте верни към себе си. Трябва да сте
верни, а не нелоялни към себе си. Верността към себе си е искреност и ето как Аз се справих със Сахаджа Йога. Но
искреността е Моята природа, не трябва да се стремя към нея. Аз не мога да се измъкна от нея. При това положение,
ако Аз съм вашият идеал, би трябвало да се опитате да попиете Моята природа вътре в себе си и тогава ще се удивите
как сте свързани с Мен. Тогава всички ние се движим като една вълна, едно същество, една личност. Това е
постижението на Деня на Сахасрара. Искреност на намеренията, приведена в действие - не на теория или като
философия, а в действие. Действена искреност, по всякакъв начин, и търпение - всички тези неща ще породят пълната
вътрешна интеграция. Щом вашата трансформация се задейства, ако човешките същества започнат да се
преобразяват, утре ще бъдете поставени начело на делата навсякъде в обществото. Опитайте се да се свържете с
други хора на вашето ниво. В каквато и да е сфера на живота да сте водещи, моля ви опитайте се да установите
контакт с тях. Правейки това, вие създавате атмосфера, която започва нов кръг на еволюцията, който е вън от
интеграцията, където се интегрират обществата. Всички хора, които изповядват други религии, идват в тази Сахаджа
Йога, която днес е плодът на всичките религии. Обединението между политически и икономически ситуации, пълните
идеологии ще се интегрират, тъй като източникът на всички тях е един. Той се беше разпокъсал заради изкуствените
идентификации. Ето как ще обедините целия свят в едно красиво интегрирано творение, чиято цел е блаженото
съществуване за всички нас в радостта. Добрите време са пред нас сега. Може би на следващия Ден на Сахасрара,
ако съм с вас, вие ще започнете да виждате каквото ви казах днес. Но днес всички вие трябва да знаете, че вие сте
основата на Сахаджа Йога във Обединеното кралство и в Европа. Опитайте се да станете искрени, искрени и искрени и
да се наслаждавате на вашата искреност. Благославям ви с вашата искреност и днес трябва да ви кажа още няколко
тайни за Сахаджа Йога и те са, че на пуджа не бива да водите хора с посредствена природа, защото да се понесе пуджа
е много трудно. Хората все още не са разбрали стойността на Моето същество, на Моите нозе, на Моите ръце. Те не
могат, не заслужават да бъдат тук. Така че не водете никой, само защото е ваш приятел или сестра, или брат. Това е
грешка. Вие отнемате шансовете на такъв човек, понеже пуджата ще му дойде в повече, не може да я понесе. Тя е
предназначена за малцина. Запомнете, че не е предназначена за много хора. Онова, което наричаме чаранамрут, тоест
амброзията на Моите нозе, не е предназначена за всеки. Нито благословиите на пуджата са за всеки. Така че се



опитайте да държите настрана хора, които не са напълно подготвени. Първото нещо е, че те ще започнат да се
съмняват. Ако не се съмняват, ще има проблем с протокола. Няма да са в състояние да я приемат с този протокол.
Много голяма привилегия е да бъдете на пуджа, а тази привилегия не може да се даде на всеки. Ако можете да
разберете, че това е тайната на Сахаджа Йога и в това тайнство трябва да водите много малко хора, като начало.
Всичко ще бъде показано някой ден, но не на всеки. Ако можете да разпознаете това, че сте привилегировани, тогава
ще се държите както подобава на получил привилегията. Днес има много хора по целия свят, които медитират. Аз
мисля за всички тези хора. Вие също трябва да помислите за тях и да знаете, че те са част и частица от Моето
същество, каквито сте вие, а вие сте и будните. Така че по време на тази пуджа вие правите пуджа не само за самите
вас, за лондончани, но за целия свят. Не само за Сахаджа йогите, които са навсякъде – разбира се, и за тях – а чрез
тази пуджа вие изразявате себе си като Сахаджа йоги, които са разпознали Мен и молят да бъдат благословени
останалите хора, така че те също да Ме разпознаят, както сте го направили вие. Надявам се чрез тази пуджа
разпознаването да стане много по-ясно. Само когато Ме разпознаете, ще разпознаете себе си и всичко ще се получи
по много красив начин. Както казах, следващата година на пети май ще видим резултатите от това, което казвам днес.
Единственото, което искам, е да бъдете искрени, да не играете игрички в Сахаджа Йога. Това много ще нарани вас и
другите Сахаджа йоги; така че не си играйте. Това ще ви нарани, защото така рушите пътеката на еманципацията и в
резултат на това ще бъдете наказани; резултатът е, че ще бъдете губещите. Така че се опитайте да сте искрени, не е
трудно. Не бива да поемате по този път. Виждала съм много хора, които мислят, че Аз налагам наказания или нещо
подобно. Грешно е да се мисли нещо такова за Матаджи, не бива да се прави. Има много думи, които не бива да се
използват за Мен. Просто е ваша привилегия да бъдете тук и вие трябва да разберете, че привилегиите се дават на
хора, които заслужават. И ви казвам всичко това, защото заслужавате и при това положение трябва да разберете, че е
огромна привилегия, че ви казвам всички тези неща и би трябвало да сте очаровани, че ви ги казвам. Искреността е
ключът към успеха. Това е привилегия. Аз ви давам ключа, такъв какъвто е, разбирате ли. Западният ум мисли, че ако
кажете на някого нещо подобно, хората могат да използват думата "наказвам" или "морализаторствам" и всички тези
думи не бива се ползват. Трябва да се използват думи, които са по протокол, не неподходящи. Ако протоколът ви не е
наред, знаете какво става когато се опитвате да завинтите грешния болт към грешната резба - разваля се цялата
работа. Така че внимавайте как се отнасяте. Приемете го като привилегия, като ВИП отношение за вас. Всички вие сте
ВИП. Аз не мога да говоря така на множеството, но на вас мога да го кажа, защото искам да ви дам всички ключове.
Ако можете да погледнете на себе си като на привилегировани хора и да го разберете, да разберете какво е цялата
Сахаджа Йога, тогава ще разберете каква привилегия за вас е да бъдете тук. Какъв късмет и каква награда за това,
което сте направили. Колко много животи са били напълно възнаградени, чрез това че сте тук. Това ще ви помогне да
правите пуджа по един по-искрен начин. Нека Бог да ви благослови! Сега трябва да медитирате след пуджа, защото
Моите вибрации не се поемат без медитация, виждам. И винаги се случва така; много малко са пуджите, на които
всички Мои вибрации са погълнати. Ако сте искрени в това, наистина искреността да я има, вие ще поемете всички
Мои вибрации. Кажете на вашия ум да не задава въпроси и да се държи прилично, за да попие вибрациите, ясно. Това
е за вашето подхранване, за вашия собствен растеж, за вашата собствена радост. Бог да ви благослови! Днес съм
вече толкова претоварена, че не мога да си отворя очите. Нека Бог ви благослови! Да започваме пуджата. Нали?
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Днес ще ви говоря за вниманието. Какво е внимание, какво е движението на вниманието и какви са начините и
методите за издигане на нашето внимание. Запомнете всичко в един по-широк смисъл. Нали? Но когато ви казвам
всичко това, трябва да знаете, че говоря на всеки един от вас индивидуално, а не за другите.

Винаги първото нещо, което човешките същества правите, когато ви говоря, е да се опитате да разберете за кого
говори Матаджи. Това е най-добрият начин да отклоните вниманието си към нещо друго. Ако насочите вниманието си
към себе си – “Това е за мене и само за мене” -, тогава ще има ефект, защото това са мантри. Иначе всичко е напразно,
защото каквото и да ви се даде, го прехвърляте на някой друг. Така че вниманието, което имате, е единственият начин
да познаете реалността. Важно е вашето собствено внимание, а не вниманието на другите нито вашето внимание към
другите. Това ясно трябва да бъде разбрано. Ако разберете, че всико трябва да бъде за ваша консумация и че чрез
вниманието ви трябва да издигнете себе си по-високо, тогава ще стане. В противен случай е все едно да ви дадат
храна на вас, а вие я да я дадете на някой, който вече се е нахранил, а за вас да не остане нищо. И този някой може да
не се нахрани, защото не знае, че сте му дали храна. Днес ще ви говоря за вниманието и трябва да разберете, че
вниманието ви трябва да попие всичко, което казвам, (защото) то не е предназначено за никого другиго (а точно за
вас). По-добре останете в съзнание без мисли, което е най-добрият начин всичко да навлезе във вас. Вижте, иначе е
просто една лекция. Само да ме слушате няма ефект. Всяка лекция ще ви трансформира, защото в крайна сметка
говоря Аз. Но понеже винаги мислите за другите и през цялото време си мислите за вашите проблеми – за
безсмислените неща, които стават и за които се тревожите – вниманието ви е толкова претоварено, че каквото и да
ви се каже, то не стига до вас. Така че сега просто се възползвайте като внимавате и разбирате, за да разберете, че
всички глупости нямат смисъл. Вашето внимание е това, което трябва да се установи и израстне.

Вниманието е цялата основа, платното на вашето същество. Вниманието е завършеното платно. Завършеното платно
на вашето същество е вниманието. Доколко сте потънали в него, до колко много сте го разкрили, колко далече сте
стигнали е друг въпрос.

Вниманието е читта, а Бог е Внимание. Доколко е просветлено вниманието ви е нещо различно. Но вниманието ви е
Бог, ако станете до такава степен просветлени. Може да се каже, че то е като екран, който е опънат за филма –
каквито и намерения да има вниманието ви, да кажем, или рисунки, или движения, те се показват върху платното. Не
знам каква е думата за вритти на английски. Тя не е наклонност, а човек, който става готов за или вниманието му е
привлечено от нещо. Не знам дали има точна дума на английски за вритти.

Та вашето внимание е просто чисто, завършено чисто платно, което – по начало - е под въздействието на трите Гуни. А
както знаете, трите Гуни идват при вас една от миналото, една от бъдещето и една от настоящето. И какъвто и да е бил
вашият опит по отношение на нещо определено или на конкретен случай, то той е записан напълно във вашата памет.
Например, ако видите черния цвят, всичко, което върви с него, се записва в паметта ви. Веднага щом видите черен
цвят, доста от него изниква (в съзнанието ви – бел.пр.). Това означава, че щом го видите с вниманието си, вниманието
ви се смесва или – може да се каже – се оцветява със всички спомени относно церния цвят. И тогава в съотвествие с
начина, по който вниманието ви е било засегнато, се проявяват вашите действия. Например, точно сега нещо е
изгорено от пламъка. И всички вие го осъзнавате. Следващият път, когато видите пламък, първото нещо, което
отново ще се случи, е, че ще бъдете внимателни. Случаят няма да се повтори, но всички спомени ще изплуват и вие ще
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се опитате да бъдете внимателни и да предупредите другите, защото вниманието ви ще го осъзнае веднага щом го
види. Защото екранът на вниманието само ще започне да изхвърля от себе си картините обратно върху платното, чрез
вашия минал опит. Това е един жив екран. Или ако може би имате идеи, които сте обмисляли, или идеи за бъдещето –
например, сигурно сте си мислили, че ако срещнете еди-кой си, бихте му казали еди-какво си – тогава щом срещенете
човека, идеите за него започват да бълбукат и вие се обръщате към него по замисления начин. Всичко това е
складирано вътре във вас, независимо дали се отнася за бъдещето или за миналото. То се поражда от вниманието
чрез този бълбукащ процес, който зависи от вашата отзивчива природа, от това къде сте насочени. Ето това се нарича
вритти, но Аз не знам каква е думата на английски език за “на какво си склонен, податлив”. Вритти е много неутрална
дума и не означава нищо лошо. Значи накъде ви тегли. Вритти означава темперамент, чрез който сте водени. Какъвто
и да е вашият темперамент, той действа от само себе си. Например, ако видите вървящ слепец, той не вижда нещата
(около него – бел.пр.). Някой може да му се ядоса. Друг може да изпита съжаление. Трети може да се приближи и да
му помогне. Това е вритти, темпераментът, който сте развили чрез трите Гуни. Затова вниманието се идентифицира с
вас и когато вие се идентифицирате с вашата вритти, с вашия темперамент, тогава се намирате все още в погрешно
идентифицирана област.

Нека да вземем случая на някой, който е бил обсебен в миналото. Когато този човек дойде в Сахаджа Йога, неговото
обсебване изчезва. Но споменът, че е бил обсебен остава в мозъка, а споменът при левостранния човек е по-силен.
Тогава споменът започва да блуждае и щом такъв човек установи контакт с някого, който е имал нещо общо с
миналото обсебване, всичко започва отново да се появява в него, да бълбука и човекът си мисли, че пак е обсебен.
Онова, което ви дава споменът, е мит. Споменът е този, който ви говори: “О, ти пак си обсебен”. Защото е слаба Лявата
ви страна, тоест винаги живеете във вашите спомени. Така Лявата ви страна е по-силна от самите вас. Ако можете да
направите себе си по-силни от вашите спомени, нищо не може да ви обсеби. Но след като получите Реализация вие
все още не се идентифицирате с онова състояние на ума, в което можете да видите вашето его и суперего като
митове. Все още сте хванати от егото и суперегото и затова вниманието ви е объркано. В едно невинно малко дете
вниманието е в най-прост и чист вид и детето вижда всичко като в пратйакша, тоест в действителното преживяване
на нещата, защото то няма спомени. То ще трябва да изгори ръката си, за да почувства, че един предмет гори. Трябва
да докосне нещо студено, за да знае, че е студено. Паметта му все още не е изградена. Така че то живее в реалното
преживяване на нещата, а това “реално преживяване” се превръща в памет, в спомен.

И щом се изгради един по-силен спомен, цялата личност е под въздействието на паметта. Условностите от всякакъв
характер се проявяват чрез нея. Прочетеното, дори някаква цяла ситуация може да нахлуе във вас. Вижте, понякога
помирисвате някакъв сапун или помирисвате роза и тогава всички спомени, свързани с помирисване на роза,
понякога ви завладяват и може да се почувствате наистина окрилени или много нещастни в зависимост от случая.
Така че може да се почувствате щастливи или нещастни. Защото каквото и преживяване да сте имали, то е оставило
във вас спомен. Този спомен може да натовари вашето суперего или его. Може този трик да се е получил. Може да е
било его или суперего. Ако е било его, тогава се чувствате щастливи. Ако е било нещо, което задоволява егото ви,
тогава се чувствате много щастливи. Ако не е било така, ако сте били подтискани, тогава се проявява суперегото и вие
се чувствате много нещастни. И при двете състояния – щастие и нещастие – вие се намирате в мита. Митът все още
съществува и вие трябва да отидете отвъд него. Ако сте щастливи от някаква ситуация, сте щастливи само преди
Реализацията, защото ситуацията помага на егото ви да се издуе. А ако сте нещастние, то трябва да знаете, че има
някакъв вид потискане на вашето его и така се развива суперегото.

И двете ситуации не са ви от полза. Не са от полза за вашето израстване и особено ако тези две институции се развият
толкова много, че ви отдалечат от реалното преживяване. Реалното преживяване спира, защото вниманието ви е
много объркано. От една страна, ако минете прекалено наляво, вниманито ви се оплита в страхове, болка, нещастие,
безнадеждност, вялост. От друга страна, ако се задълбаете прекалено надясно, започвате да ставате прекалено
въодушевени, възбудени, доминиращи. Цветът на Лявата страна е син и този син цвят започва да се променя до
черен. Докато пък цветът на Дясната страна е жълт, светло жълт или би могло да се каже златист. После става жълт,
оранжев и накрая червен. Така стигате до агресията в дясната страна. А в Лявата страна може да се каже, че стигате
до пълна ентропия, тоест до състояние, в което сте отделени от себе си до състояние на пълно замръзване. Така че от



една страна напълно замръзвате, а от друга – напълно прегрявате. Тези две неща отново са движение в погрешна
посока. Така е и когато се опитвате да държите вниманието си повече в центъра, защото то е много чувствително и не
може да се задържи там. Например, ако кажем да се използва огъня, ние можем да го използваме, за да подпалим
една къща. Или можем да го използваме за създаването на дим. Но също можем да използваме огъня по
най-подходящия начин ако го използваме в правилната му пропорция за приготвянето на храна или за запалването на
светлина. Ако е прекалено много, може да гори като пожар. Ако е прекалено малък, само ще дими. Но ако знаете как
да го балансирате в центъра, тогава можете да го използвате по предназначение – за готвене или осветление и после
за пуджа.

По същия начин, когато наистина балансираме нашите Гуни подходящо, тогава постепенно ставаме господари на
цялата ситуация. Вниманието ни не се отвлича от нещата, които вече сме правили или които сме разбрали чрез
нашите спомени или опит, или нещо подобно. Нито се отклонява твърде много надясно така че да насилваме или
доминираме някого. Защото ако отидете прекалено в тази посока, виждате, че става на кръв. Трудно е сега за хората
да разберат как когато мисълта стане прекалено религиозна – като например в Иран, където са стигнали твърде
надясно – всякаква подобна строгост може да доведе до кръвопролития. Християните направиха същото.
Брахмините в Индия сториха същото. Будистите също, дори говорейки за ненасилие, те предизвикаха кръвопролития,
защото започнаха да отиват надясно.

Движението наляво ще ви отведе до много раболепни и тъмни методи. А десностранните хора - като големите нации,
които се предполага да бъдат развити – оправдават войната: “Трябва да имаме оръжия, за да застанем един срещу
друг”. Но всички вие от гледна точка на Бог сте еднакви. Защо ще се биете? Имам предвид, че Бог ви пита: “Защо ще се
биете? Защо е необходимо? Защо не седнете, както подобава, и не се опитате да се изслушате? За какво се биете?
Биете се земя и тя е на бащите ви? Земята принадлежи на Бог. Бог е създал тази земя. Защо се биете?” Но вниманието
ви е такова, че веднага си казвате: “О, това е моята земя, земята на майка ми, бащината ми земя, земята на брат ми.”
Какво става с вашата земя, която е вътре във вас? Тя не е ли ваша собствена?

Така че ако кажете на такива хора, че не бива да има войни, те няма да ви чуят. Реализацията е единственият
начин.Чрез Реализацията вниманието ви се издига по-високо и се отделя от онзи пласт, където подобни неща
бълбукат. Сега разбирахте ли ме?

Пластът се издига, вниманието ви се издига до по-високо ниво. А нещата от Дясната страна, които увлича със себе си,
ви носят объркване, викш-па. Трябва ли да сте объркани? Всеки интелектуалец, колкото и блестящ да е, е объркан. И
колкото по-объркан е той, толкова повече се самоизтъква. Понеже е объркан, не се чувства сигурен и затова настоява
на своето: “Това е еди-какво си, това си е”. Тоест, ако е така, защо толкова настоява? Но той продължава да твърди:
“Нещата стоят така”. После разбирате, че е напът да полудее. Абсолютно. И начинът, по който настоява и продължава
да говори през цялото време, означава, че не е сигурен. Става като “обсебен”, когато обяснява всичко чрез мозъка си,
че това е така, онова е правилно, че всички трябва да правят еди-какво си… И убеждава много други като него, които
са объркани. Те стават зависими от него. Вижте, той става лидер, защото другите са много по-объркани, но са
намерили някой, който външно не е така объркан. Другите се залепват за него и всички искат война или друго
кръвопролитие, искат да видят кръв. Стават безсърдечни, безчувствени, лишени от състрадание - може да се каже,
лишени от състрадание и любов хора.

Другата посока е към “синята страна”, чийто цвят наподобява цвета на луната (Лявата страна – бел. пр.). И така
започва романтизмът, седейки под лунната светлина. Идеята идва от лорд Байрон. Тя навлиза във вашето внимание и
се превръща вътре във вас в много силна страст. Вие си мислите: “О, все още трябва да търся любовта си”. И
търсенето на любовта навсякъде продължава. Подобни неща наистина не носят радост. Ето защо толкова хора са
писали, че любовта е най-болезненото нещо, че е по-лоша и от смъртта. Всякакви подобни поеми са написани. Така че
защо да навлизате в нещо подобно? Имам предвид, че толкова се е изписало – купища книги. Защо да попадате там?

Вече сте били предупреждавани за това да не тичате подир любовта, че тя е разочарование, тя е това или онова, че е



много временна, че е само за мига, в който я имате. И ако случайно някой успее да спре до момента, в който да се
ожени за някой достатъчно мил човек, и осъзнае, че любовта и бракът и всичко свързано с тях се намира в Центъра и
че те са като огъня в кухнята, като огъня в храма и трябва да се грижи за тях и да не стига до крайности, тогава може
би те ще са от полза.

Същото е и с движението към Слънчевата страна – ако човек се замисли, слънцето е важно. Трябва да има слънце в
дома, но не бива да се разголвате и да обиждате Слънцето или да хванете рак на кожата. Слънцето не е за да хванете
рак на кожата. Но ако прекалявате с него, то също е опасно. Човек, който подлага себе си на прекалено планиране или
вършене на разни неща, може да се озове сред много големи трудности. Така че трябва да балансирате и двете страни
и да бъдете в Центъра, в равновесие.

Думата “равновесие” не съществува в ежедневието ни, а само в измислиците или може би в така наречените научни
изследвания. Що се отнася до човешките същества те не знаят какво е равновесие поради следното - въпреки че след
Реализацията вниманието се издига по една от двете страни – според вашите врити – страните просто не са силни. И
когато идентификациите все още действат в тях, страните са предразположени към отслабено внимание. И в тях
отново бълбукат същите неща от преди. Сега умът трябва да стане по-озарен и да се замислите: “Вече се отказах от
всичко това. Защо тогава съм тук?”. Трябва да ви олекне, изхвърляйки товара, защото сте тук, за да издигате
вниманието си по-високо и по-високо, докато достигнете точката да станете едно с Вниманието на Бог. Вашето
внимание вече блещука, защото чрез него може да видите какво не е наред с вас, какво не е наред с другите и как се
справяте със самите себе си. Но напредъкът се забавя, защото не знаете, че вниманието е чиста форма и че всичко,
което взимате във вниманието си, е митично, то е мит. Ако постепенно отхвърлите този мит и не зависите от това
дали сте щастливи или нещастни, а просто наблюдавате нещата, вниманието ви ще полети и ще се установи на много
по-високо място. Вместо това, вниманито ви постоянно се движи насам-натам и движението нагоре е по-бавно.

Дори и когато се издигате в Сатва Гуна, може да не сте добре поради същата причина. Например, ако си казвате:
“Опитвам се да бъда Сатва-гуни”. В Сатва Гуна става така, че започвате да виждате всичко, правейки разграничение
чрез разбирането (ума) си, а не чрез вибрациите. “Какво не направя добре и как така някой ми отклонява вниманието?
Не трябва ли да се откажа от това? Трябва ли да проявявам благотворителност? Трябва ли да отида и да сервирам на
другите?”. Тук има хора, които си мислят: “О, трябва да направя нещо велико” – нещо като армия на спасението.
Оставете ги сами да спасят себе си, макар че не знам как ще го сторят. Така че тези идеи – повтарям, идеи – за Сатва
Гуна могат също да ви обездвижат и може наистина завинаги да замръзнете на ниско ниво. Те могат да работят също
и по толкова коварен начин, може да се каже по толкова потаен начин, че да не се усетите. С всички тези идеи за
взаимопомощ и благотворителност – “нека направим благотворителна организация” – е свършено. Щом започнете
работа в благотворителна организация, с вашето внимание е свършено.

Но ако вниманието ви се издигне по-високо, тогава ставате благоворителността. Например ако Аз кажа: “Не съм нищо
друго освен благотворителност”, каквато всъщност съм, тогава то полита. Така че разликата между Реализиран и
нереализиран човек е във вниманието, което ви представя мита за реалност и което сега се е издигнало нагоре. Може
да види, че това е мит. Вниманието може ясно да види мита. И вие сами можете да го видите и сами да го остраните.
Разбира се, за целта Аз трябва несъмнено да ви побутна и работя усилено за това да ви подтикна, но трябва да знаете,
че митичните неща трябва да бъдат отхвърлени, защото иначе няма да израствате. Всички митове трябва да бъдат
отхвърлени и най-добрият начин да го направите е да бъдете в съзнание без мисли. Защото веднага щом прекрачите
трите Гуни, оставате в съзнание без мисли. Трябва да пресечете Агнйа и щом пресечете Агнйа – тези три Гуни –
навлизате абсолютно в състояние, в което сте гунатит, когато сте отвъд Гуните. Съзнателно вие не правите нищо, то
просто става.

Но анализирането е една от болестите на Запада. Какво анализирате? Попитайте се какво анализирате. Иска ми се да
се посмея на целия този анализ. Вижте, “велики” анализатори взимат един косъм, нацепват го на хиляди парченца, а
дори не могат да кажат как хромозомите извършват това въртеливо движение, тоест как стават нещата на
микрониво. Не могат да кажат как се дели клетката. Тогава какво анализират? Те правеха анализите с цел, също и



поради Бог. Чрез техните анализи сега Моята работа е записана. Чрез техните анализи мога да се появя по
телевизията – ако все пак Ми разрешат. Аз не пасвам на техните анализи и затова може да не Ми разрешат, може да
Ме изгонят. Но например, ако не бяха открити всички тези неща – просто си представете, че науката не беше ги
открила – вниманието ви щеше поне да бъде по-добро. Поради науката вниманието ви е много объркано. И не зная
какво да похваля – науката или примитивността. Вижте, когато се издигате в науката, обикновено стигате до другата
крайност. Докато не изгорите напълно вниманието си, не сте удовлетворени. Имам предвид, че ако бяхте запазили
равновесие и в науката, това щеше да ви помогне, но балансът беше изгубен. Дайте нещо на човешките същества и те
знаят как да го направят по-лошо. Стигат да крайности. Ако им дадеш кон, не могат просто да препускат в тръст или
да галопират, а трябва бясно да галопират, докато не паднат и не умрат. Каквото и да погледнете, те непрекъснато го
преследват. Така че първо е необходимо да се поспрете и да си кажете: “Няма да позволя всички тези митични неща
да влязат във вниманието ми”.

Всичко това не е нищо друго освен митове, а вие отдавате прекалено значение на митовете. Прекалено насериозно ги
взимате. Те са просто митове. Сега, когато сте Реализирани, просто се смеете на хора, които се побъркват на тема
“пълнолуние”, нали? Но попитайте някой такъв и той ще ви каже, че сте безсърдечни, безчувствени и ще ви изрецитира
няколко поеми на темата. Вижте някой от хората, които яздят чистокръвен кон и които дърпат конците, ще ви се
прииска да им се смеете. Но те ще си помислят, че сте безполезни, не правите нищо, не ставате за нищо, че просто си
губите времето. Но понеже сега сте Реализирани, трябва да разберете, че вниманието ви трябва да се движи все
по-нагоре, до по-висши области.

Онова, което всъщност става при Реализацията, е, че Кундалини се издига и се появява като – може да се каже –
малък, тънък косъм, който е пронизал Сахасрара. И милостта потича по него. Това е едно много малко движение - то
без съмнение е много трудно – но все пак се е осъществило. Но вие не се разпростирате така. Вашите чакри са
пронизани само в центъра, а останалото внимание е все още недокоснато. Всъщност то е толкова недокоснато, че
дори не чувствате, че то е пронизано (от Кундалини - бел. пр.). Сега трябва да го разширите. Отворете го, за да могат
повече нишки от Кундалини да се издигнат и вашето внимание, което е в тези центрове, да се разпростре. Чрез
разширяването си то извлича навън всички митове от двете страни. Във всеки център вниманието ни се простветлява
от светлината, която преминава през центъра. Но има твърде малко светлина спрямо тъмнината, която сте натрупали.
Специално на хората от Запада искам да кажа, че трябва да се освободят от объркаността си, с която все още се
идентифицират. Защото ако ви попитам как сте, какво се получава? Все още сте объркани, нали? Объркването трябва
да си отиде. Имаше дори объркване “това реализация ли е или не”. Надявам се, че с това вие, хората сте приключили.
Поне сега вярвате, че е Себереализация. Трябва да казвам на хората: “Не, сега вече имате Себереализация, имате я.” А
те подскачат като играчка на пружинка, казвайки: “Не, Майко, нямаме. Как така казвате, че това е Реализация?
Очакваме това, очакваме онова от Реализацията – че ще излетим от вратата, ако сме Реализирани” и други подобни
безсмислици. Слава богу тези идеи си отидоха.

Но когато сме Реализирани, тогава светлината е дошла в нас и трябва да я засилим, единствено като разделим
нашето внимание от митовете. Всичко е мит. Аз също си играя с вас. Защото докато не сте сигурни, Аз ви давам
погрешна представа за самите вас. Искам да видя докъде все още се люшка вниманието ви. И така знам, че не сте
сигурни. Все още не сте сигурни в себе си. Затова ви липсва увереността.

Първо се учите да шофирате и после имате тест. Поставят пет колчета едно до друго - на такова разстояние, че колата
трудно да минава – и инструкторът ви казва да ги преминете на зиг-заг, а вие не можете. Защо? Така той ви прави
майстор. Овладяването на вашето внимание ще се осъществи, когато започнете да виждате, че всичко онова, което ви
разстройва, е мит. Всичко, което ви разстройва, е мит. Просто го изхвърлете. Просто го изхвърлете и разберете, че сте
Вечното внимание. Вие сте Вечното внимание. И единственото, което ви държи встрани от него, е невежеството, а
невежеството е прекалено просто да разбере, че приемате мита за истина. Просто се отърсете, всичко е мит. Ще се
изненадате как вниманието ви се извисява и ще видите как всички безсмислени неща, които преди са ви плашели или
въодушевявали, ще отпаднат и вие просто ще им се усмихвате. И едва тогава истински ще се наслаждавате на себе си,
защото вниманието ви ще бъде напълно потопено в блаженството на Себето. Казвам ви, че ще стане. И още – вие вече



сте потопени в това блаженство. Задръжте го.

Как да го постигнем? Всъщност как в ежедневието да заличим спомените от миналото? Да заличиш спомените от
миналото е да си създадеш нови спомени. Първо, трябва да помните кога сте получили Реализация. Винаги си
мислете за това. Когато някакъв спомен се появи, опитайте се да си помислите как сте получили Реализация. При
всеки спомен, който ви разстройва или въодушевява, просто се опитайте да си спомните как стигнахте до
Реализацията. Когато усетите във вас агресия към нещо или гняв към някого, просто си спомнете радостта от
отдаването. Просто си помислете за радостта от отдаването, от това разтваряне на Себето. Трябва да бъдат
изградени нови спомени. Ако започнете да изграждате нови спомени, тогава ще започнете да събирате мигове, за да
установите други мигове, имащи същите спомени. Като например споменът за това как сте се опитали да помогнете
на някого, издигайки неговата Кундалини. Проблемът ще е в това, че когато сте издигали Кундалини на другите, сте
били в съзнание без мисли – не сте имали никакви мисли –, а мисълта е единственото нещо, което оставя
впечатление. Но в такъв момент вие “запечатвате” само радостта от издигането на Кундалини.

Ако “запечатате” радостта от това как издигате Кундалини на другите, ще почувствате как едно ново богатство от
подобни красиви моменти се натрупва. А всички онези спомени, които ви носят объркване или страх, или щастие и
нещастие, ще отпаднат и ще остане чистата радост. Защото повечето от натрупаните във вас спомени ще са за радост.
Радостта няма мисли. Тя е просто едно преживяване, пратйакша.

Затова ви казах да си държите очите отворени. Надявам се да разберете какво имам предвид с това.

Нека Бог да благослови всички вас.

Надолу превода не е направен:

I think let us meditate today. Maybe this meditation will help us.

Please close your eyes.

(break in recording)

..all of you, these things, put it on the fire. Douglas [Fry], take these two, these things, and take them on the fire.

(break in recording)

…without paying attention here or there or without worrying. Worry and all these things are vikshepas, are all confusions, comes
from confusion. You have known about me that I can sit for nine hours in one pose. I mean I have done that but I can do even
more. So one has to develop a baithak, is a sitting posture, for some time. You must settle down in some position. Alright?
Should try to do that, and whatever is required for that is to be done because that’s the only way you can do it. If you are walking,
still your attention will be moving about. Anyway, if there’s a movement then the time, space comes into play. But if you can
settle down, if you can have a place where you can sit down.

And that’s why the photograph helps. If you can see the photograph continuously, with a relaxed eyes, not all the time staring but
relaxed eyes. You can close your eyes with respect [then] again you can open your eyes. This settling down of the position - you
will be surprised how your attention will gradually rise, you will feel it.

Just now you are all in thoughtless awareness so go into meditation.

No, if you cannot sit you can take a seat, you see, down below. But as I said it, clothes should be a little lighter.



Alright, put your hands towards me.

You have to sit for about now, five minutes. I will not make you [sit] much. But I hope you will develop it next time your sitting.

Right hand on the heart I think will help. Right hand on the heart.

Now do it with your heart. Do - it - with - your - heart.  Right hand on the heart. Think within that, “I am the Eternal Life, I am the
Spirit”

Hold your breath. Leave it.

This time when you hold your breath you should know that I am the Mother of the Universe and the most powerful personality.
And I am your Mother and you are all protected.

Hold your breath. Haa! Leave it. Good.

Hmmm. You are still children I must say. Don’t you know that I’m very powerful? Have I to tell you? Even the small children know
that.

Alright? Relax. Let’s have some music and something. Now, any questions anywhere?

Yogi: I have a question. Could you explain the difference between joy and happiness?

Shri Mataji: Oh! Very simple you know. Joy doesn’t have a double thing like happiness and unhappiness. Joy is singular,
absolute. It’s absolute. It is thoughtless. It’s fulfilment. Happiness is always shadowed by unhappiness, is the double coined
stuff, double faces of a coin. Happiness will be followed by unhappiness, unhappiness by happiness. It’s a relative terminology.
But joy is absolute, absolute. It’s beyond thought. It’s bliss.

Yogi: It’s more like contentment.

Shri Mataji: Contentment can be relative still. But it’s all that in one. Joy is where you do not ask anything anymore, you’re just
there. It just emits then. Just emits. You don’t want anything, it just goes overflowing. It has nothing to do with your rationality,
cannot be perceived through your rationality. It’s beyond, you just feel it.

Hmm. Jeremy?

Jeremy: Why do we dream? What makes us dream?

Shri Mataji: Dreams? Now dreams are you see: there are three stages of our consciousness in the normal way - not the fourth
one (turiya) that, now, you are in the fourth one - but normally there are three stages. And the third stage is called as shushupti,
where you are in a stage where you are deep asleep. That time you come in contact with the unconscious, Unconscious actually
enters your attention, and you start getting the information from that. But a person who is not yet realised is not yet quite awake
in that state, in the sense that, whatever he records gets again clouded when he is coming back through those stages of…he
comes through subconscious areas, lots of areas we can say, that he comes out of all the subconscious areas that he has got
within him, and the supraconscious areas within him, and then he comes to conscious mind.

So lots of things cloud it, like covered it, so the interpretation or even the memory of the dream could be quite confused. But after
Realisation you touch even deeper because you enter into unconscious. Not that The unconscious has to do anything, but you
enter into the unconscious. Your attention goes into the attention and it records what it sees. The more you become Realised,



the dream state will go away. For example I never dream. I mean actually I am in dream. I never dream in the sense that when I
am so-called dreaming, I am actually there working it out. And I can verify it with others that I was that time with you. He says,
“Yes, this happened.” So, you see, it’s a different state of mine. But actually this happens, you never have a dream, you are always
in reality. But that’s a different thing. But at least whatever you record in that from the unconscious, at least should be your own.
But mostly the dreams of the people are clouded, so the dream doesn’t have much meaning. But with Sahaja Yoga you are
enlightened so much that, in your dreams also, you see what unconscious has to say actually. Which is not confused, which is
not clouded, which is absolutely with that you are awakened. I mean, for example, you might see me, many a times, in dreams.
And suggestions you will get from me. I mean, I work through dreams only, through the unconscious. But some people always
will say, “Oh, I have seen you somewhere. I have seen you many a times. I don’t know where I have seen. Were you in New York?”
I said, “No.” “Then where did I see you?” They saw me in their sleep, you see. But they cannot connect that it was in the sleep
[that] they had seen me. They are not Realised people but they have seen me.

Yogini: Can you give people Realisation in their sleep?
Shri Mataji: No. No. I cannot. I do not even want to give Realisation to people when they are not facing me, either my photograph
or Sahaja Yogis. That should not be. Because recognition is the only point in Sahaja Yoga. Modern Sahaja Yoga is only going to
work out if you recognise me! If you do not recognise me, it’s not going to work out. This is the only way. This is the only key?
Because so far you have never recognised. Only on recognition all your past things will be forgiven, everything will be done. But if
you refuse to recognise me or you go slow with it, your progress will be slow. Which I have told you frankly. Though it’s rather
[an] embarrassing job, but I have to tell you. This is a fact.

So in dream you cannot give Realisation. But in dream you might see the situation in which will be giving, how you should give.
Your solutions will be suggested to you, how to approach a particular person. But you cannot give Realisation to anyone. They
have to know that they have got Realisation through Mataji Nirmala Devi. As it is, when you give them Realisation, they have no
value [for it]. If they don’t know me, they will have no value.

But I would still suggest that one should not go on analysing the dreams too much. Again the same problem will start. Because I
know Jung and all these people did that. But that was alright at that stage because they were not Realised people, or they were
Realised of a very confused manner, in the sense that they were not sure of themselves. But you people do not go on bothering
about dreams so much. The dreams are coming to you to give you a solution of a problem. The unconscious is helping you in
dreams. For example, when I go to India most of them dream that Mother is coming. I mean it acts like television!

Sahaja Yogi: I dreamt of you after the first time I came here.

Shri Mataji: After you came here? Not before? But there are people who have come to me because they dreamt about me also.

Now that’s a good thing. To dream about me means you’ve gone very deep. The verification comes in.

Sahaja Yogi: When I was here, you put your hand over this eye, when I dreamt about it it was as though something was pulled out
of it, like a crystal. And it fell on the floor and it sort of grew legs and ran away. (laughter). I used to suffer from headaches and
since that time I haven’t.

Shri Mataji: You see! That’s true. That’s true. I mean, actually it is done like that. I’ll tell you another example, a very concrete
example of this. One man who used to come to Sahaja Yoga and was very deep into it. You see some of the Rajneesh’s disciples
wanted to sort of harm him. So they called him and they said, “We’ll offer you a paan (leaf)” - you see, that we eat and all that.
And they really mesmerised him and gave him a paan. He ate the paan and all that. That was after the programme, about 10.30,
and he went into his subconscious areas. But he was coming to consciousness little bit, and then they took him in the taxi and
beat him. But they could not beat! He could see that they used to come and beat him and their hands were held by somebody.
Could not feel the beating on him at all. And he used to come to consciousness, again unconscious, and then he became
absolutely conscious. He saw them beating him and they were getting the pain as if beaten but he was never beaten up. And
then they left him in one place and then they took out his gold chain, and he had one ring of a real ruby on his fingers, they took



out all that, and they left him in one place somewhere. And he walked all the way from there to his house. So, I saw all this
happening to him and that I was trying to slap, bang these people and all that. I saw all that, I was doing it. So, early in the
morning I got up, about six o’clock and I telephoned to his house and I said that how is he now? His wife said, “He came very late.
I mean he came really in the morning time about five o’clock. And now he’s sleeping.” I said, “Let him sleep. He has had a very
bad time last night and he suffered a lot and these Rajneesh people have troubled him a lot,” I told her. She was quite surprised,
she didn’t know all these things! When he got up she asked, “Where did you go?” And he told all the story about it. Then he
telephoned to me and he said, “Mother, you were there to save me!” I said, “Alright.” I told him, but normally I don’t tell you. But
that day I just wanted to find out. Then he said that, “I’ve lost my ring that was given to me by my father and I really feel sad about
it.” So I said, “Alright you will find it. Both the things you are going to get it.” And when he was getting down from  the staircase he
found a red kind of a bundle lying there. And his wife said, “What is this red bundle lying here for?” So he picked it up. Inside was
the ring and inside was his chain. Then he immediately telephoned to me, “Mother I have found both the things, how did you
manage?” You see it can be done. So all that was done for them because you see one can work it out. It can happen like that. But
you must know that everything is done through the power of Brahma, that’s the glow of Adi Shakti. It’s all done through that. The
rest is all myth. If you are not frightened of the myth, and if you do not recognise the myth,  you are above it! But you still
recognise it. This is the problem.

Sahaja Yogi: If you are a scientist say, are you saying that you shouldn’t continue scientific work?

Shri Mataji: No, no, no. If you are a scientist then, after Realisation, what you should do is to bring science and Realisation
together. You can explain science and Realisation together. You have to explain Realisation through scientific method. This
should be your effort, a new direction, because you have found out that you are Realised, you have found out that there is
All-pervading Power, now, if you can put it in the scientific language you can talk to them. So that knowledge is not wasted.
Supposing you are a geologist, you can explain many things of geology which you have not explained so far, through Realisation.
So you give actually the science it’s fulfilment itself! There are so many questions they cannot answer.

Every thing, politics, everything - why it has failed, what has happened, what is the reason - everything can be explained through
science of Sahaja Yoga. Everything! why it works out, why it doesn’t work out,  what’s the thing, what is the failure is - everything
can be explained. Human behaviour, everything. So use your knowledge to enlighten the knowledge which is covered with
ignorance.

For example, see now, you have developed films, cinemas, this, that - use it for Sahaja Yoga. How can you use it for Sahaja Yoga
you should try to find out ways and methods. Supposing you are a dramatist: use that drama. Make a drama on Sahaja Yoga. Put
your mind to that and you can do it.

For example, supposing somebody is doing a course in journalism, then he should use his journalism for to propagate Sahaja
Yoga.

You should try to find out in geology also, or in any subject whatsoever: the light of Sahaja Yoga which is being missed so far by
the scientists, by the geologists, by the psychiatrists, by everyone, because it’s all a science which is secluded, which is in
darkness, which has no connection with the whole.

Now you see your fire is here alright? Now, when I put my hand there, what happens is this fire is enlightened. This power sucks
in from you, or any one of you who are Realised-souls, whatever is within you which can be burnt away by fire, and it burns it off.
This fire you have analysed in ignorance but now you are enlightened. I gave realisation in India to some scientists who were
working on the agriculture. They started using vibrations for agriculture and they were surprised that they could produce ten
times more yield. I mean, you can see the difference between the types of things that are being produced and they are doing
tremendous work on that. They’ll be publishing papers and things and they are doing that.

You can see also how vibrations work on say a nucleus of an atom. They will be acted through mesotrons (an elementary
particle responsible for the forces in the atomic nucleus). If you see that, mesotrons will immediately react to it because they are



arbitrary and you will be amazed you can handle them and manoeuvre them through your vibrations, if you see them under
microscope. If you want to go into it you can go into it, because first of all you have to convince these horrible people what else
could be, and give up everything else and just accept it, be within it. We are curing people without any science with us. We are
curing mad people without any science. After all, everything is for the betterment of human beings. We are improving food
problem. We are improving even material problem, I mean, Lakshmi tattwa is improved in them. All these things can be done.
And scientists can show that science taken to extreme can take [us] to destruction, which is not related to the whole.

If you move in one direction, a linear movement, it just coils back and comes back to you. But if you are related to the whole then
you know how to balance it, otherwise the nose starts growing or the ears start [growing] - it’s malignant. The growth of science,
the modern science, is malignant. Even on Earth, if part of Earth starts growing, for example, on one side, the whole balance and
equilibrium will be gone of the Earth, isn’t it! I mean if you see The Nature in its real completeness then you will see there’s such a
balance existing. Science just moves like a blind horse in one direction. What is the use? Then you go to atom and from atom
you go to atomic energy and from there to the destruction part.

But if you had kept to the truth and to the complete, then you would not have gone that far. Alright, it’s useful for us, use it.
Analysis destroys you, destroys all our character, everything. If you start analysing you, yourself, you’ll be destroyed. Take
yourself as a whole. There are people I have known who analyse me also. Such silly fools I have seen. Haa, there are. It’s so
fantastic, the way human beings go about with there small little brain! Anything they cannot explain in Sahaja Yoga. When you
have the higher science to discover, forget the lower sciences. I mean, when you were a frog, you were only worried about the
well where you lived but now today you are a human being, you are worried about other things. Now, if you become a
super-human being, you should be worried about higher sciences.

Now what have you achieved through science we can achieve in a second through Sahaja Yoga. Your material welfare can be, in
a second we can improve it. If you get your Realisation, materially you will be better off.

Most of the people they declare as coma and dead or lunatic and gone cases…they have not been able to cure any lunatic
whatsoever. Once he goes to the lunatic asylum he just comes [out] as a corpse. He never comes back as a sane person. What
your science has achieved so far? And in which way? Take to anything: political problems, anything. You try to have political, say
democracy - you have created demonocracy. You wanted to have communism - it is nothing but killing everyone. Everything is a
topsy turvy.

Hello! How are you? Come here you come here! You’re daddy has come?

Child: Yes.

Shri Mataji: Where is he?

Child: In there.

Shri Mataji: Oh, I see, I see. Sit down, sit down, sit down. Good!

Now any other question?

Should we have some music?

Yogi: Mother, what is the true meaning of your name ‘Shri Bhagawati’? I have seen several different translations of the name
entirely different to each other.

Shri Mataji: You see, ‘Bh’ ‘ga’: “Bhaga” means six things all together. They are the six attributes of God and Bhagawati is the
power of God, that’s why She’s called that. Six basic attributes of God. First is innocence, second is creativity, third



is…fatherliness, you can say, but is the one which nourishes. You see if you put the gardener and the Mother Earth together then
what is the quality of them, is nourishment to grow, looking after, called as ‘palanhaar’. In English must be a word somewhere.
The ‘Patron’? But ‘patron’ doesn’t mean all that, isn’t it.

Yogi: Husbandry?

Shri Mataji: Husbandry? ‘Husbandry’ is a funny word! (laughter)

Yogi: ‘Paternal’ Mother. ‘Paternal’

Shri Mataji: But it is also maternal, you see.

Yogini: Guardian?

Shri Mataji: Guardian is only in control. You see all these things put together is ‘palanhaar’.

Yogi: Sustainer.

Shri Mataji: Sustenance is also there. But the kindness, the control, the looking after, the weeding out. All the beauties of that and
the enjoyment of seeing your creation. The growth. The One who makes our growth possible. Then He is Almighty. Almighty.
Nobody is more powerful than Him. He’s the most powerful. And He encompasses everything. He’s All-pervading and He knows
everything - sarvanti. He knows everything, omniscient. This is ‘Bhaga’. And Bhagawati is the power of God. Without Bhagawati,
God has no meaning. It’s like moon and moonlight, it’s like sun and sunlight. You cannot differentiate. They are just one and the
same.

Yogi: Is Bhagawati Adi Shakti then?

Shri Mataji: Adi Shakti is the same as Bhagawati. She’s called by many names. One of them is Nirmala also.
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Фината същност

Само за хора, които са фини по природа, е възможно да разберат значението на Сахаджа Йога, да се придържат към
нейните ценности и да ги опазват в този разделен свят.

Светът е разделен и всеки се приближава към своето разрушение. Всички ценности, които хората преследват, са
ужасни. Повечето са ужасни. Така че за Сахаджа Йога трябват хора, които се опитват да отстояват своята фина
същност. Такива хора винаги са били малко по-различни от тълпите светски хора. Тези хора се изразяват по такъв
начин, че чрез самото си съществуване като че ли се опитват да обединят целия свят. Например, усещате че има нещо
в нас, което ни кара да се смеем на тези, които се смятат за много сериозни в делата си, а на нас ни се струва, че е
глупаво да пропиляват живота си по този начин. Такъв е калибърът на отделните хора. Първо тези с подобен
динамизъм в тях ще се установят в Сахаджа Йога. Не обикновените или бруталните хора.

Тъй като вратите ни са отворени за всички и не се взема такса за нищо, идват всякакви хора. И когато дойдат, не
знаят какво искат. Някои от тях може да бъдат ужасни; може да идват, за да вземат нещо, да откраднат дори. Виждала
съм всякакви хора да идват в Сахаджа Йога. Такива хора идват като разберат, че нещо се раздава безплатно и после
си отиват. Други, и те са особено неприятни, идват тук и мислят, че могат да печелят от нашата работа като се
запознават с различни хора, че ще могат да се възползват и да направят пари от нея. Да се мисли с такава
пресметливост е много долно. Ако хората са пресметливи, тогава Сахаджа Йога не действа лесно при тях.

Хората, които винаги мислят за пари, за застраховката си, за това как килимът им се е изцапал, за това, за онова, са
много трудни. Но по-лоши са хората, които идват в Сахаджа Йога, за да се възползват от нея по някакъв начин. Идват
и когато разберат, че са си направили погрешно плановете, си отиват. Има и трети тип хора, които идват заради
някакви материални облаги от Сахаджа Йога. Може и дори физически. Например, някой е болен и идва заради това.
Много погрешна гледна точка е да идваш в Сахаджа Йога, за да се излекуваш. Така че когато се излекуват, изчезват.
Доста глупаво, нали? А някои хора идват с мисълта, че с благословията на Майка финансовите им проблеми ще се
разрешат, единствено с тази мисъл. Но и техните проблеми се разрешават и те си отиват. А други не успяват да
получат това, което са искали, и се разстройват.

Най-добрият калибър, в най-фината му форма е този, който просто търси Сахаджа Йога, търси единение с Бог, нищо
друго. Това е най-добрият калибър. Такива хора работят усилено, с много концентрирани усилия. Те разбират Сахаджа
Йога много бързо. Само че поради западния начин на мислене някои хора, въпреки че са от този калибър, кръжат
около себе си. Те продължават да мислят, да обсъждат, да спорят и тогава се застопоряват на едно място, но иначе се
въртят малко около оста си. Те имат този калибър, имат висота определено. Както казваме, тежат си на мястото.
Усещат своята същност, но все пак продължават да циркулират, защото така са свикнали. Те трябва да се установят.
Но човек, който иска да бъде, да стане, не може да бъде възпрян от нищо, защото по някакъв начин той е фин. В този
си живот той усеща фината същност на Несъзнаваното. Той е почувствал архетипните образи на тези божества,
разпознал ги е. Това извира от него. Той идентифицира и разпознава фината същност, която е почувствал, и тя
съответства на Сахаджа Йога и така действа върху него. Тази фина същност, която ви описвам, идва при вас не чрез
менталните ви усилия на този живот, а от преминаването ви през многото животи, които сте имали. И когато се
доближите до Сахаджа Йога, бивате погълнати от нея. Това е най-добрият калибър.
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Понеже вратите са отворени за всички, най-лошите от най-лошите също идват. Но понякога те изминават този път и се
връщат пак по него. Някои стигат до половината и бързат да се върнат. Някои влизат от едната страна и излизат от
другата. Но хората, които остават, са фини по своята същност. Това е много неуловимо преживяване. Ако сте загубили
своята фина същност, както някои хора например, колкото и да работите с пръстите си, пак оставате безчувствени.
Дори и когато получите Реализация може да не чувствате вибрациите толкова добре. Но това не е важно. Разбира се,
трябва да се усещат вибрации при Реализацията. Но ако не е така, това може да се дължи на външни причини или на
физически проблем и затова да не усещате вибрациите. Тогава просто си мислите: “Не усещам вибрациите, трябва да
изчистя моята Вишудхи чакра”, но вибрациите са там. И дори и да има съмнения, един човек с фина същност ще се
справи, ще се пребори, а такъв с груба същност няма да успее.

Финият човек е смел и смелостта му идва от качествата на тази негова същност. Той не се оставя съмненията да го
победят. Той просто вижда нещата, изработва ги, не се предава. Но Сахаджа Йога е толкова прекрасно нещо, че дори и
хора, които са изглеждали груби, изведнъж преоткриват такава фина същност, че всички се изненадват. Това е нещо
изключително.

Човешкият мозък е фин в някои отношения и груб в други. Много е изненадващо! Може би всичко се корени в
миналото. Въпросът е много деликатен, моля обърнете внимание!

Ако се роди гений, можем да го наречем феномен. Но Аз бих го нарекла гений. Има разлика между феномен и гений.
Феноменът е човек, който за кратък период от живота си ненадейно придобива някакъв талант и след това го загубва.
И този феномен може да е умствено на много ниско ниво. Така че това се получава от някакъв вид обладаване от
духове. А геният е човек, който притежава тази чувствителност. Умът, замъглен от мисли, загрубял, може да бъде
пречистен и чувствителен понякога. Например, някои хора са чувствителни към музиката или към изкуството, или към
човешките същества. Някои може да имат такава чувствителност към други неща, което да ги направи рядко
срещани. Но тези фини неща, които съставят вашата личност, винаги показват, че във вас има нещо отвъд, което се
отразява. Такива хора осъзнават, че подобни отражения съществуват и поставят фини идеи във вас, надигат нови
вълнения и щом започнете да ги виждате, се принуждавате да ги отдадете някъде. Ето така се раждат поетите,
музикантите, великите учители.

Доколко тези идеи са модерни е друг въпрос. Но красотата им е в това, че са универсални по природа. Ако не бяха,
нямаше да привличат толкова всеки. Така че има нещо универсално в тях. И ако това е представено в някакво
изражение, тогава се възприема универсално. Зависи до колко човек е близо до тези образи и образите на Духа. Ако
този човек е реализирана душа, това изражение ще придобие божествена форма. Разбира се, как се осъществява
изразяването се определя от заобикалящата среда, от атмосферата, традициите и всичко, от което хората са били
повлияни. Това се отнася за изразяването, но универсалната същност се появява по определен начин. Колкото човек
е по-близо до своето Себе, дори и изразяването става универсално по природа. Тогава такъв човек не се влияе
толкова от традициите. Но традициите, които идват чрез медитация или чрез реализирани души, му дават шанс да се
изрази по-добре. Така че изразяването също се развива постепенно във всяка страна, навсякъде, докато достигне
момента, в който хората започват да се разбират в медитация.

Има два типа изразяване. Единият е този, който идва отвън, а другият отвътре. Това, което идва отвътре, може да са
ученията на великите Първоучители, които са реализирани души, и вашето собствено разбиране за дейността на тези
учители. Другият стил, тип е, че можете да видите какво всички други са произвели, като извличате и се съобразявате
с него. При втория тип изразяването може да е реализирано, а може и да не е.

Когато дойдем в Сахаджа Йога, дори и човек, който не е гений и никога не е бил, може да получи Реализация и то
най-чистата. Може да стане много повече от гений, защото геният има такова голямо его понякога.

Но когато един Сахаджа йоги получи Реализация, тя не е свидетелство за неговата фина същност, а за това в какво



състояние е Кундалини. Ако Кундалини е напълно неподвижна, това означава, че човекът няма никакво желание да
получи Реализация. Той идва, за да печели пари от Сахаджа Йога или да се прочуе, или е крадец и идва да открадне -
да речем - обувките Ми. На такъв човек трудно се дава Реализация, но може да се случи и при хора със сериозни
проблеми Кундалини да е напълно неподвижна.

А много хора, обикновени на пръв поглед, водещи прост живот, може да са с много фина същност - много по-фина от
тази на т. нар. гении и други подобни. Защото могат да почувстват Себето. Такива хора не мамят себе си, нито другите.
Тяхното поведение спрямо Сахаджа Йога е сякаш се задушават и се опитват да си поемат въздух, искат да се доберат
до Истината на всяка цена. Не се интересуват от нищо друго, освен да се докоснат до Истината. Такива хора могат да
бъдат твърдоглави, различни. Могат да намират много неща за глупави. Дори, ето виждате ли, да имаш жена,
семейство, деца е доста глупаво, нали? Това не е краят на живота. Доста е глупаво. Не казвам да се откажете от това,
но с него животът не свършва. Всичко е наред, то е част от живота, но не бива да се губите в него.

Ние вярваме, че бракът е важно нещо. Вярваме, че в брака съпругът и съпругата трябва да се разбират един друг.
Трябва да има любов между двамата, да има радост, за да могат децата също да почувстват сигурността на
семейството и да се подобри обществото – всичко това е чудесно, но не е достатъчно. В Индия ще видите много
подобни семейства. Съпруг и съпруга си живеят спокойно, децата са спокойни, а парите са в банката. Когато умрат,
парите отиват при децата. После децата се женят, след това имат деца на свой ред. И така си минават дните. И нищо.
Толкова е светско. Това не означава, че вярвам в разводите. Разбира се, те са нещо безсмислено. Но да си женен
означава, че си навлязъл в живота. Това е важно. Що се отнася до навлизането в живота, то е основата, но не е краят
на живота.

Ако сте човек с фина същност, няма да мислите за финансови или други облаги. Разбира се, ще го забелязвате - когато
Йога се установи, кшема ще се установи, както и вашето благосъстояние. Ясно ще го видите. Трябва да го виждате и
да сте благодарни. И кшема е добре, защото нямате тревоги. Но трябва да имате свободно време, за да се посветите
на медитация и на Сахаджа Йога, така че да нямате твърде много грижи. Ето как се установява кшема. Но когато
дойде кшема може да изпаднете в омагьосания кръг на алчността, да искате все повече пари, по-хубави дрехи,
по-голяма къща – край няма. Просто трябва да спрете. Не казвам, че трябва да имате само една дреха и цял живот да
карате с нея. Не казвам това. Защото знаете, ако кажа нещо, хората го обръщат в другата крайност. А Аз се опитвам да
поддържам центъра. Не бива твърде много внимание да се отдава на едната или на другата страна, на разни влечения
или аскетизъм, на нищо подобно. Не е нужно да афиширате или да се отдавате на нещо.
Почувствайте своята фина същност, подхранвайте я и я поддържайте. Грижете се за нея. Трябва да се гордеете, че я
имате, а другите - не. И тя самата ще бъде толкова издръжлива, че можете да спрете целия свят чрез силата на
качествата дадени ви от нея. Светът е толкова разпокъсан, че всеки се чувства самотен. Но това в никакъв случай не
означава, че трябва да сте арогантни с другите, да се карате с тях. Не. Но в тъмното светлината блести. Ако
светлината обаче приеме тъмнината и тя се превръща в тъмнина. Светлината трябва да си каже “Аз съм светлината,
аз съм пътят” и трябва да отстоява това. Но това не означава, че трябва да бъде арогантна с другите, да се перчи.
Светлината се разпространява от само себе си.
Първо, когато това ви се случи, няма да се мразите, а ще се смеете и ще уважавате своите добродетели, а не лошите
качества във вас. Кундалини ви прави все по-фини хора. Но ако сте като камък, какво може да стори тя? Сега трябва
да видите къде сте като камък. Трябва да се търси със сърцето... Най-голямата “каменна епоха” е сега. Сърцето е като
камък. Не помръдва. Когато говорите с другите не помръдва. Няма никакво вълнение, няма радост в него. Мрази
всички. Ако някой ви срещне казва: “О, ето го, минете по друг път. Този човек е с каменно сърце”. А вие се чувствата
добре - мислите, че сте много добър човек, защото сърцето ви е от камък. Мислите, че заради това можете да
доминирате целия свят, че можете да манипулирате психологически – “Не говори, пази тишина” - да крещите, да
правите каквото си искате, защото сърцето ви е от камък. Нищо не вълнува вашето сърце. Това коравосърдечие
означава, че повече не бива да сте в Сахаджа Йога.

Трябва да имате сърце като на вашата Майка. Да пулсира с любов, състрадание, радост, щастие и щедрост. Ето така
трябва да бъде. Не рационално. Да чувствате болките на другите, да чувствате това, към което се стремят, за което



жадуват. Просто усетете вътре в себе си има ли го желанието да бъдете цялостни. Да бъдете океанът само по себе си
е толкова удовлетворяващо.

Не бива да разпространяваме собствените си идеи помежду си. Например - “Тя прави така. Защо и аз трябва да го
правя? Той прави това, защо и аз да го правя?”. Толкова е посредствено, недостойно. Да гледаш другите, да се
тревожиш, да говориш за тях е много долно.

Човек, който е от правилния калибър, поставя стандартите си много по-високо, така че не се сравнява с другите.
Наистина е така.

Ако Аз започна да се сравнявам с вас, в каква позиция ще се поставя? Не мога да го направя, виждате ли? А вие
казвате: “За вас е нормално, Майко!” Чудесно е, съгласна съм. За себе си съм си добре такава, каквато съм, но вие
също можете да бъдете като Мен. Но ако Аз започна да се сравнявам, мислейки си: “О, Боже! Какво е това!”. Тогава би
трябвало да се откажа да правя каквото и да било и да си помисля до къде съм стигнала.

Но когато не сравнявате, вие просто давате. Не бива никакъв въпрос за сравнение да изниква, никакъв. Това е просто
чувство. Аз просто усещам, както вие усещате един друг.

Но не по един изкуствен, учтив начин. Някои мислят, че ако са отстъпили мястото си на някого, са много, много щедри
хора. Просто сега бъдете себе си! И бъдете светлината! Къде има място за сравнение сега? То съществува, когато сте
от онзи дребен калибър. Ако сте 24-каратово злато, има ли място за сравнение? То е абсолютно. Ако се намирате в
точката на Абсолюта, няма сравнения. Опитайте се да видите, че вашият калибър е този. И не се тревожете за грубите,
долни хора. Грубото си е грубо и ще си остане такова, не се тревожете за него. Вие поддържайте правилния калибър,
това е най-важната част от Сахаджа Йога.

Много благодаря!

Пол: Все ми казват, че в действителност сте Бог. Ами аз въобще не мога да видя това.

Майка: Добре. Насочи ръце към Мен. Задай въпроса, просто е, също като компютър. Настрой компютъра си и просто
задай въпроса. Край.

Тя (Кундалини) е желанието на Всемогъщия Бог. Тя е Божията сила и само тя може да въплъщава. Ако прочетете
Ведите, там е казано, че тя е създала Свое дете и че първият звук, който е бил създаден е Детето и този звук ние
наричаме Брахма или Логос. Така че, каква е разликата между Бог и Божията воля? Каква е разликата между
Слънцето и слънчевата светлина? Каква е разликата между Луната и лунната светлина? Каква е разликата между
думата и значението?

И така, Всемогъщият Бог, Него, който хората разбират, е просто свидетел. В деня, в който тези две Неща се слеят,
светът няма вече да съществува. Докато са разделени всичко това ще се случва. Когато се срещнат и слеят едно в
друго, няма вече да има нищо, то става звукът, Брахма-небитие.

Ние не можем да разберем тези неща, защото никога не сме виждали две неща да се слеят така, както Бог и Неговата
мощ. Не можем да го разберем, защото няма с какво да го сравним. Благодарение на разума си също можете да
видите различни неща: че когато хората се прекланят пред Мен, тяхната Кундалини започва да се движи. В древните
текстове е казано, че само в нозете на Ади Шакти това ще се случи. Не само това, но и вие, които не сте водили
аскетичен живот, сте получили Реализация и вашата собствена сила дава Реализация. Така ли е? Няма никой на света
в този момент, който да може да дава Реализация като вас, макар и да има реализирани души. Отивате да говорите с
някои велики гуру, а те ви завиждат. Те знаят коя съм. Казали са на хората коя съм. Но те завиждат, защото не
разбират за какво съм ви дала тези сили, които те самите нямат – те не могат да дават реализация като вас, никой не



може като вас. Можете да ги погледнете, те са велики хора без съмнение. Но вашата Кундалини работи като самолет,
а те се движат като слонове от една чакра до друга. Кундалини не се движи както обикновено, защото Аз съм й дала
разрешение. Срещнете се с тях и те ще ви кажат. Те имат хиляди последователи, но не ги пращат при Мен. А казват:
“Майко, Вие ще си намерите Вашия калибър! Тези недостойни хора оставете на нас. Ние ще се справим с тях, ще Ви ги
изпратим по-късно, а сега намерете хората с фина същност”.

Защо Сахаджа йогите са толкова малко на този свят? Защото има много малко хора с фина същност, затова винаги ви
казвам да не отмествате вниманието си тук и там! Установете се. Станете добри Сахаджа йоги. Докато това не стане,
не мога да мина на второ ниво, защото първото още не се е установило - мислите за безсмислени неща. Искам да
кажа, че се натъжавам много като виждам как се карате помежду си. Толкова е болезнено че се наранявате с думи.
Вие сте най-добрите за Мен. Попитайте който и да било гуру дали може да движи Кундалини по пръстите си, както вие
го правите.

Тези умения не могат да бъдат дадени от обикновен човек. Без съмнение, Аз изглеждам обикновена, налага се, но вие
сте ме виждали и в други форми – това не е важно. Важното е да видите собствената си трансформация и колко
умения започват да се проявяват. Ако разкажете на хората, че съм започнала да давам Реализация и да издигам
Кундалини, ще ви кажат, че сте луди. “Как така? Това е невъзможно!”. Никой няма да ви повярва. А виждате колко
лесно я получихте вие. Защо? Защото разпознавам вашата фина същност. Тези гуру Ме разпознават, знаят за Мен,
знаят коя съм, казват на другите. Толкова са много.

Първо знайте, че тези сили са във вас. След това помнете, че сте ги получили, защото Аз съм ви избрала.

Само трябва да се отървете от егото си, което ви праща разни идеи. Понякога те идват като големи балони, така че
кажете си: “Г-н Его, моля ви, вървете си! Имам тези сили, защото Майка ме е избрала, обичала ме е, хранила ме е и ме е
приела като Свое дете”.

Това е факт. Никой не може да повярва, че вие давате Реализация. Кажете на когото и да било. Трябва да го
направите, но няма да ви повярват. Ако това цвете каже, че може да се превърне в лампа на фар, никой не ще повярва,
защото лампата за фара се прави в специална фабрика. Но да предположим, че цветето каже, че мога да излекувам
вашите болести, тогава никой няма да ви повярва, но е възможно! Когато нещо фантастично се случи, трябва да
повярваме, че съществуват Божии дела и те действат с такава динамичност! Само не си губете енергията в глупави
копнежи и безсмислени лутания. Опитайте се да затвърдите вашата фина същност.

Няма за какво да моля. Сега погледнете от божията гледна точка. Първо, трябва да ви се даде Реализация. Това
причинява същинско главоболие, нали знаете, но някой трябва да го свърши. Много по-лесно е да бъдеш разпънат
един път на кръст, но да даваш Реализация стотици пъти, различни видове Кундалини да се издигат, представете си
какво е! И след това да ви бъде обяснено всичко за Реализацията, да ви се разкаже за чакрите, да се запознаете с
божествата, с архетипите. И всяка една дума е истина и действа. Вие сте експериментирали и сте разбрали, че някой
трябва да слезе.

Моят жребий е бил да дойда. Нямам нищо против някой да дойде и да заеме мястото ми, а Аз да си стоя долу и да съм
един щастлив Сахаджа йоги. Тогава ще съм най-щастливият човек. Бих ви направила чудесни гирлянди, също като
тези, бих ви подарила всичките цветя, които могат да се намерят на пазара, ако можеше някой да седне тук вместо
Мен и да свърши всичко.

Много е лесно да се съмнявате, но можете ли вие да свършите тази работа? Не можете. Това е проблемът със
западния ум - че се съмнява. В какво? В какво има да се съмнявате? Аз не мога да се съмнявам в Себе си. Много е
трудно. Но щом знаете, че това е самата истина как можете да се съмнявате?

Ако вие имате съмнения, какво мога да направя Аз? Как да го докажа? Най-добрият начин е да разберете любовта Ми,



така ще Ме разберете по-добре. Много по-лесно е да Ме разберете чрез сърцето си, отколкото чрез ума си. Защото съм
много добра в това да ви объркам, да ви затрудня, защото ако започнете да мислите, Аз правя така, че да започнете да
мислите още повече. Ако започнете да се съмнявате, Аз ви карам да се съмнявате още повече. Така че най-добре е да
видите. Както ви казах преди, каквото и да има в другата стая, по-добре идете и вижте, отколкото да седите тук и да се
съмнявате. Или да го приемете и да седнете тук. Не. Идете и вижте сами!

Видяхте сами. Помислете само колко е велико, колко страхотно и динамично е, че сте го видели със собствените си
очи. Помислете си, вие сте го почувствали, притежавате го. Вие сте първите, които са го познали. Може да има хиляди
и хиляди по-късно, цялата Вселена може да го възприеме, но вие сте първите. Вие доказвате вашия калибър.

Приближете се.



1980-0727, Гуру Пурнима Пуджа

View online.

Гуру Пурнима Пуджа Лондон, 29 юли 1980 г. Днес боготворите вашия Гуру, който е вашата Майка вероятно. Защо се
провежда тази пуджа? Всеки трябва да знае, че е много важно за всеки ученик да боготвори своя Гуру. Но този Гуру
трябва да бъде истински, а не Гуру, който просто експлоатира учениците си и не е упълномощен от Бог. Тази Пуджа се
провежда, защото вие сте въведени в Божествените закони. Казано ви е какво е Дхарма на човешкото същество.
Затова всъщност вие нямате нужда от Гуру. Можете да прочетете някои книги и да разберете какво представляват
Божествените закони. Но Гуру трябва да следи вие да ги практикувате. Те трябва да се практикуват, да навлязат в
живота ви. Нещо, което е трудно да се осъществи без Гуру, без коригираща сила. Много е трудно да се следват
Законите на Бог, защото има много голяма пропаст между човешкото познание и Божественото познание и тази
празнина може да бъде запълнена само от Гуру, който самият е завършен. Днес е Пурнима, което означава
“пълнолуние”. Един Гуру трябва да бъде завършена, цялостна личност, за да говори за тези закони и да издигне своите
ученици на онова ниво на разбиране, в което те ще "попият" тези закони. Той е тук, за да запълни тази празнина и
затова много съществено изискване е всеки Гуру да бъде Реализирана душа от много високо качество и високо
еволюирала. Не е необходимо да бъде аскет или да живее в гората. Той би могъл да бъде обикновен стопанин. Би
могъл да бъде крал. Всичките тези външни изяви в нечий живот нямат отношение към вашата позиция. Имам
предвид, че положението в живота, в този свят няма някакво отношение към това да бъдеш, стига човек да е попил
Божествените закони. Отново казвам, вие трябва да приемете Законите Нека да видим кои са те. Първият Закон е: "Не
причинявай никому зло ." Първият принцип е да не наранявате никого. Животните нараняват, без обаче да съзнават
това. Ако се приближите до змия, тя ще ви ухапе. Скорпионът ще пусне отрова в тялото ви. Но хората не бива да
причиняват зло никому. Те могат да коригират, а не да нараняват. Но принципьт за ненараняването е доведен до
такова положение, при което реалността изчезва. Тоест, когато се казва "не причинявай зло", хората мислят: “Добре,
няма да убиваме комари и буболечки. И има хора, които следват религии, според които не може да се убиват комарите
и буболечките. Това е абсурд. Нищо, доведено до абсурд, не може да бъде реалност. Преди всичко не трябва да
причинявате зло на този, който е поел пътеката на Бог, на този, който е Реализирана душа. Може да върши някои
грешки. Значи се нуждае от корекция. Все още никой не е идеален. Така че не го наранявайте. Винаги се опитвайте да
помогнете. Всеки, който е истински търсач, може да допусне грешки - може да е бил при фалшив гуру, да е извършил
нещо неправилно. Но имайте усет към такива неща, защото някога вие също сте вървели по неправилна пътека. Може
по-рано да сте грешили, така че имайте повече съчувствие. Ако по-рано сте допускали грешки, в известен смисъл това
е добре, защото можете да бъдете по-състрадателни към такива хора. Тогава в никакъв случай вие няма да
наранявате хората, да им причинявате телесна болка, нито пък ги разстройвайте емоционално просто ей така. Ако е за
да ги коригирате, добре. Вторият Закон е: Вие трябва да стъпите здраво на краката си и да знаете, че вие сте тук, едно
с Истината, доказателството на Истината, че вие сте видели Истината. Видели сте какво е Истина и не можете да
правите каквито и да е компромиси с лъжата. Просто не можете. Ето за това е необходимо да не наранявате никого.
Просто трябва да приложите това нещо в живота. Трябва да се изправите и да кажете, че сте видели Истината, че това
е Истината и да бъдете едно с нея, така че хората да я видят и да я приемат. А не просто да казвате на другите да
бъдат искрени, че сте видели Истината и че това са Божиите закони и те работят по този начин. Чрез вибрационното
съзнание сме в състояние да се убедим в тази Истина. Но трябва да бъдем напълно убедени в нея. За това най-напред
трябва напълно да изпитате себе си, иначе може да заиграете в ръцете на дявола. Това се случва с някои хора в
началото, когато започват да се занимават със Сахаджа Йога. Така че бъдете внимателни. Бъдете уверени, че казвате
Истината и нищо друго и че изцяло я сте почувствали. Тези, които не са почувствали вибрации, не трябва да говорят за
Сахаджа Йога. Те нямат право. Те трябва да получават вибрации. Трябва изцяло да ги попият и тогава могат да кажат:
“Да, ние почувствахме.” Това е много важна задача за Сахаджа Йогите в днешно време – да кажат на висок глас, че са
открили Истината. В тази част сме слаби. Можете да огласявате истината по всякакъв начин. Можете да пишете
книги, да говорите на приятели, на роднини, на всекиго и да му казвате, че тази е Истината сега, че сте влезли в
Царството Божие, че сте благословени от Милостта на Бога. Че сте Реализирани души, че сте почувствували
Божествената енергия, която прониква навсякъде, че можете да давате Реализация на другите. Ето това трябва да
казвате на другите. И знайте, че приемайки Истината, вие не прибавяте нищо към Нея, просто се прекланяте пред себе
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си. Иска се кураж, за да се наслаждаваш на Истината. Понякога може хората да ви се присмиват, да ви се подиграват,
а също и да ви тормозят. Това изобщо не бива да ви безпокои, защото вие имате връзка със Законите, с Божията
милост. Когато сте в тази връзка, няма защо да се безпокоите заради хората и какво ще кажат за това. Трябва да я
отстоявате твърдо, да се украсите себе си с връзката си с Истината и да казвате на другите, че сте я открили.
Говорейки с такава истинност, хората ще видят, че наистина сте я открили. Разликата между Реализираната и
нереализираната душа е, че реализираната не говори за злочестие и за това че е разделена от Бога. А казва: “Аз я
открих. Това е Тя.” Както Христос каза: “Аз съм Светлината, Аз съм Пътят.” И някой друг може да говори такива неща,
но вие можете да разберете, че то не е Истина. С увереността, с пълното разбиране, идващо от вашите сърца, хората
могат да различат, че това е абсолютната Истина и тогава всички лъжи ще бъдат разобличени. Няма значение дали
някой се чувства зле, защото казвайки му това, вие го спасявате, а не го наранявате, не му причинявате зло. Но трябва
да се каже по правилен начин, не лекомислено. По много убедителен начин трябва да кажете на хората кое не е
правилно. Трябява да изчакате момента, в който да им го кажете с пълна увeрeност. Кажете им: “Това е неправилно. А
вие не знаете, че е така. И ние правехме същото”. Ето така вие ще изразите вашия Принцип на Водачество или можем
да кажем Гуру Татва. Трябва да сте искрени. Преди всичко вие трябва да знаете Истината и да станете нейно
доказателство и да прогласите това. Третото нещо относно Гуру е, че един Сахаджа йоги трябва да развие
необвързаност. Постепенно развивате необвързаност, защото докато не развиете необвързаността, вие не
получавате вибрациите в цялата им сила. Трябва да развиете необвързаност към всякакви неща, което означава, че
вашите приоритети се променят. След като веднъж вашето внимание се свърже с Духа ви, интересът ви кьм неща,
които нямат значение, започва от само себе си да намалява. Например, имате баща, майка, сестра – това е по-голям
проблем в Индия. Тук Англия) вие сте свръхнеобвързани. Но в Индия хората са много привързани към собствените си
деца – “това е сина ми, а всички други са сираци. Само моят син и моите дъщери са истинските деца. Моята дъщеря,
трябва да направя това за моя син, моя баща, моята майка....” Има два вида обвързаност. Едната е чрез моха
(ангажиране с нещо). Искате да направите това за близките си, да им дадете собственост, да ги осигурите и други
подобни. Другият вид е какъвто имате тук. Вие мразите вашия баща, мразите вашата майка, мразите всеки. И двата
вида просто са еднакви. Така че трябва да бъде развита необвързаност. Необвързаност означава, че вие сте си баща,
вие сте вашата майка, вие сте всичко. Само вашият Дух е всичко за вас, само на вашия Дух трябва да се
наслаждавате. Тогава необвързаността идва. Тогава наистина вършите добри неща за тях. Защото чрез
необвързаността имате пълен поглед върху тях и за това какво трябва се направи. Хората развиват какви ли не
мании. Винаги са “луди” по нещо. По какво ли не. Всеки трябва да разбере, че единственото нещо, по което трябва да
сте “луди”, е да бъдете установени, абсолютно установени във вашия Дух. Всички други мании ще изчезнат, защото
Духът е нещото, което дава най-голямата радост. Той е най-подхранващото нещо, най-красивото нещо. Така че всички
други неща отпадат и вие се наслаждавате само на това, което е източникът на радостта. Вие се обвързвате към
вашия Дух и необвързаността започва да работи. Понякога на необвързаността се гледа като на известна “сухота”
спрямо другите, но това е абсурд. Това е човешко качество – да се омърсява всичко, което е красиво. В
действителност човек, който е необвързан, е най-красивата личност, изключително любяща личност, той е любов.
Погледнете цветята – те са необвързани. Те ще умрат утре, няма да живеят повече, но във всяка минута, в която
живеят, излъчват благоухание за вас. Дърветата не са обвързани към никого. Те ще умрат утре, няма значение. Но
който и да се приближи до тях, те му дават сянка, дават му плодове. Обвързаността означава смърт за любовта.
Истинска смърт за любовта е обвързаността. Например, сокът на дървото се издига, стига до всички нуждаещи се
части, до всички цветове, до всички плодове и после се връща към Майката Земя. Той не е обвързан към нищо. Да
предположим, че сокът се привърже към един плод. Какво ще стане? Плодът ще умре и цялото дърво ще умре.
Необвързаността дава движението на вашата любов, циркулацията на вашата любов. Сега, за нещата. Нещата нямат
стойност, докато зад тях не застанат емоциите. Например, сарито, което нося днес, беше купено за Деня на Гуру, Гуру
Пурнима. Нямаше сари. Онзи ден искахте да купите сари за пуджата. Тогава Аз казах, че щом настоявате, може, но Аз
го нося днес само за да кажа, че то беше купено с посвещение, с любов за Деня на Гуру. Майка би желала да носи
нещо по-леко, бяло, с чистия цвят на коприната, на пълната необвързаност. В бялото всички цветове са смесени, само
тогава то става бяло – такъв баланс и единство е. И вие трябва да станете бели, по-бели от снега. Необвързаността е
чистота, невинност. Невинността е такава светлина, която наистина ви прави слепи за всичко мръсно. Например, дори
вие няма да знаете, че някой е дошъл с лоши намерения. Към вас идва човек, идва крадец. Казвате му: “Влез, какво
искаш?” Ще му предложите чай, а после той ще ви каже: “Идвам да те обера.” “Добре, обери ме, ако искаш това.” Така



той може въобще да не ви обере. Ето това е невинността, която човек може да развие само чрез необвързаността.
Необвързаност на вниманието. Не позволявайте на вниманието ви да се обвързва с нищо, дори с ритуали. Да кажем,
сега не измихте нозете на Матаджи. Добре, няма значение. Вие Ме обичате, добре. Ако все пак се допуснат някакви
греики, какво от това? Ако погледнете абстрактно, това е Любов. Това е просто стъпка напред. Сякаш някой тича
много бързо и пада преди да стигне до Мен и казва: “Майко, съжалявам, паднах преди да стигна до Вас. Не биваше да
го правя. Но, Майко, сега аз съм коленичил пред Вас”. Това е наистина поезия – необвързаност. И така, за да бъде
Гуру, човек трябва да развие необвързаност. Необвързаността не означава санйас (аскетизъм) или нещо от този род.
Понякога трябва да се носят такива облекла, за да се покаже на света, защото ако трябва да работите за кратко, ще
трябва да се отдадете интензивно на това поведение, като Христос или Ади Шанкарачарйа. Те имаха много кратък
живот. И за кратко трябваше да постигнат решаването на такава огромна задача и всъщност трябваше да облекат
такава “бойна униформа” просто за да избегнат проблеми, а не за да впечатлят другите. Както в днешни времена
хората вършат това просто за да впечатлят другите със своята необвързани и вършат тъкмо обратното. И така,
разбираме, че първото нещо е да не причиняване никому зло – ахимса (ненасилие – б. пр.). Да не убиваме никого.
Това не означава, че не трябва да ядете месо или риба, нищо подобно. Това са глупости. Разбира се, вие не бива да
ламтите за никаква храна, няма съмнение в това. Да не убивате означава да не убивате човешко същество – “Не
убивай”. И така, първото нещо е да не причиняване зло никому. Второто е да знаете, че сте открили истината и че сте
нейното доказателство. Третото е необвързаността – по начина, по който ви обясних. Да не се обвързвате към никой,
защото ви е роднина или нещо подобно, а развивайте универсално чувство. А също да не мразите никого. Това е
най-лошият вид обвързаност. Думата “мразя” не трябва излиза от устата на никой Сахаджа йоги. Това се нарича
Дандак, Законът. Не може да мразите никого, дори ракшасите. По-добре не ги мразете. Дайте им шанс. Четвъртият
Закон на Бог е да водите морален живот. Тези закони бяха давани от всички Гуру. Като започнете от Сократ и
продължите през Моисей, Ибрахим (Авраам – бел. пр.), Дататрейа, Джанака и стигнете до Нанак, Мохамед Сахиб, та
най-много до преди стотина години и Сай Натх. Всички те казваха да водите морален живот. Никой от тях не е казвал,
че не трябва да се жените, че не бива да говорите със съпругата си, че не бива да имате връзка с вашата съпруга.
Всичко това е глупост. Водете морален живот! Когато сте млади и неженен, дръжте очите си към земята, Майката
Земя дава невинността. Повечето от объркванията и проблемите, особено на Запад, са дошли от това, че са
“захвърлили” морала в морето, а да приемат морала като същинската основа на обществото за тях е много трудно.
Това е пълно връщане назад. Но вие трябва да го направите, трябва да обърнете цялото колело обратно, Толкова
много неща бяха направени в началото на създаване на обществото, за да се установят тези чисти отношения. Има
закони, които действат, както химическите и физическите закони. Има човешки закони, които всеки трябва да разбере
– отношенията между хората. Възвишеността на тяхната връзка, чистотата в техните взаимоотношения трябва да
бъде разбрана. Само тогава можете да имате много, много щастлив семеен живот, който е основата. “Не
прелюбодействай”, каза Христос - вероятно Той е знаел, че съвременните хора ще използват умовете си за това. Казал
е: “Не бива да имаш блудни очи”. Какво прозрение в онези дни, като си помислим. Дори Аз не можех да разбера това,
когато бях в Индия. Едва след като дойдох тук и видях, можах да разбера какво означава. Това е обсебване, обсебване
на очите. Едно безрадостно, безполезно поведение. Вниманието се раздробява напълно. Липсва достойноство. Очите
трябвала бъдат спокойни. Ако гледате някого със спокоен поглед, той ще знае, че имате Сахаджа Йога във вас. С
любов, с уважение, с достойнство. Не се втренчвайте в хората, което просто е игра в ръцете на обсебванията. Цялото
общество е обсебено. Всички сатаниkiur сили бяха отприщени и Аз мисля, че хората са обсебени така, че да не могат да
вникват в нещата. Те си въобразяват, че са християни. Трябва да се грижите за вниманието си. То е най-важното нещо.
Защото вниманието е нещото, което ще бъде просветлено. И така, трябва да знаем какво е морал. Оставете хората да
се смеят и да казват за вас че сте смахнати или нещо подобно. Ние сме горди и не се срамуваме да бъдем праведни.
Това е много важна част от праведността. Тези, които не я следват, много скоро ще загубят вибрациите си. Сега, един
Гуру не трябва да трупа вещи, не трябва да има много собственост. Ако притежава нещо, то трябва да е само
необходимото. Един Гуру трябва да се откаже от собствеността. Не бива примерно да има колекция от марки или
нещо подобно. Само неща, които са полезни и красиви, които носят щастие и радост на другите, на техните очи – ето
такива неща трябва да колекционира. Неща, които придават символ на неговия живот, които внушават, че той е
дхармична личност. Не може да има неща, които символизират Адхармитка - нерелигиозен живот. Всичко, което има,
което носи или показва, трябва да представлява неговата дхарма. Не зная какво е положението, но в Индия когато
бяхме млади не ни се разрешаваше да слушаме всякаква музика. Просто не ни разрешаваха да гледаме всякакви



мръсотии, мръсни филми. Нищо, което е нечисто, което дава лоши вибрации, не бива да бъде притежавано. Дори ако
имате нещо, тряба да помислите на кого можете да го дадете. Това означава, че трябва да имате притежание, за да
изразите вашата щедрост. Сахаджа йогите трябва да са щедри като морето. Скъперник в Сахаджа Йога - Аз не мога
дори да си помисля за това. То е като смесица от тъмнина и светлина. Скъперничеството не е разрешено в Сахаджа
Йога. Всеки, чиито ум е насочен към това как може да спести пари, как да си спести труда – има много средства и за
двете неща – как да измами другите или да прави пари от това-онова -, е против Сахаджа Йога. Тези неща го издърпат
надолу. Наслаждавайте се на щедростта си. Колко пъти трябва да ви говоря за щедростта. Спомням си, веднъж исках
да дам едно сари, което имах от чужбина. В Индия хората харесват този вид сари, въпреки че Аз не разбирам как може
да се харесва такова найлоново сари. Жената каза, “Нямам сари от чужбина и бих искала да имам едно вносно сари.”
Беше останало само едно такова сари при Мен, защото съм твърде добра в даването. Казах на една от Моите
племенници, че искам да й дам сарито. На празници можем да даваме подаръци на по-възрастните, така че сега ще й
го дам на нея. Тя каза: “Ти имаш само още едно, защо искаш да дадеш и него?. Даде всичко каквото имаше.” Казах:
“Сега чувствам, че трябва да го дам и ще го дам.” Докато обсъждахме това, бяхме в кухнята и Аз попитах: “Защо ми
казваш това, Аз не приемам съвети по този въпрос.” В същото време звънецът извъня и дойде един господин. Той
носеше три сарита от Африка за Мен и едно от тях беше точно същото като онова, което имах. Тъй като бях дала
няколко копринени сарита на една жена, когато тя заминаваше в Африка, тя решила, че може да Ми изпрати няколко
сарита. Просто стойте в центъра - от едната врата идва, а през другата си отива, много е хубаво да гледаш цялото
движение. Много е интересно. Освен това начинът, по който давате, емоционалната страна е толкова красива, не
можете да си представите. Срещнах една госпожа, която преди 30 години се беше омъжила в Лондон. Изведъж тя
каза: “О, какво съвпадение.” “Защо?”, питам Аз. Тя казва: “Нося същата перлена огърлица, която ми подарихте на в
деня на моята сватба.” Всичко, целият театър се промени със срещата. Ето какво става, когато давате, дори малко
нещо. Голямо изкуство е да даваш и всеки трябва да се научи на него в Сахаджа Йога. Откажете се от светския начин
на поведение - като например, отиваш на нечий рожден ден и след това му изпращате картичка, с която много му
благодарите. Направете нещата по-дълбоки, по-значими. Нека видим колко сме развили нашите символи на любовта.
Когато имате неща с добри вибрации и ги дадете на един Сахаджа йоги, той ще разбере какво е това. Нека никога не
ви липсва чувството за щедрост, особено между Сахаджа йогите. Постепенно ще се учудите как чрез малките неща,
които сте дали на другите, сте спечелили, сякаш вибрациите текли през подаръка и са работили за тези хора. Сега, за
един Сахаджа йога е важно да използва неща, които са по-естествени по своята същност. Откажете се от
повърхностното и бъдете по-естествени. Не искам да кажа да вадите корени и да ги ядете или да ядете сурова риба.
Не това имам предвид. Винаги трябва да избягвате да стигате до крайности. Но се опитайте да водите живот, който е
по-естествен. Естествен в смисъл че хората да знаят, че у вас няма никаква суета. Някои хора може да вървят по друг
път. Те например се обличат като скитници, просто за да привличат вниманието. Може да има и от двата вида. После,
виждам хора, които боядисват косите си и разни там подобни неща. Вие трябва да бъдете естествени, много
естествени в поведението си. Това може да изглежда много абсурдно за онези, които не използват своята мъдрост.
Мъдростта е много важно нещо в Сахаджа Йога и вие трябва да я пазите непокътната през цялото време. Трябва да
носите дрехи от естествени материи, които ви подхождат, съобразени с климата и мястото. Например при този климат
няма полза да носите дрехи, каквито Рама е носил. Той не носеше връхни дрехи, защото нямаше нужда. Трябва да
носите дрехите на страната, в която живеете, които са подходящи за случая, които според вас изразяват достойнство
и са добри. Така се подчертава вашата елегантност и вашата личност. Трябва да носите онова, което ви отива. А не
като някои хора, които носят крещящи цветове, смешни костюми, имат ужасен външен вид и приличат на клоуни.
Никакви клоунски неща, никакви контешки дрехи не са ви необходими. Трябва да се носят семпли, красиви дрехи,
които ви придават достойнство. Всъщност на Изток хората вярват, че Бог ви е дал красиво тяло и то трябва да бъде
украсено с красотата, която човешките същества са създали, просто за да го уважавате и почитате. Например в Индия
жените носят сари, а сарито е израз на тяхното настроение и на почитта към тялото, защото вие трябва да уважавате
своето тяло. Дрехите трябва да бъдат такива, че освен да бъдат полезни също да подчертават достойнството. Изобщо
не е необходимо Сахаджа йогите да носят униформено облекло. Не харесвам подобни неща. Трябва да има
разнообразие, както в природата. Всеки трябва да изглежда по различен начин. За пуджи или по друг повод можете да
носите сходни дрехи, но това не е толкова важно. Вниманието ви не бива да е насочено дори към разнообразието. Но
външно трябва да сте нормални хора. Всички имате домове, не бива да парадирате с нищо. Дори не ви давам съвети
да ходите по улицата с червена точка на челото. Трябва да бъдете нормални хора, а не да ви сочат с пръст. Не бива да



се обличате по абсурден или смешен начин, а просто като останалите хора. Да бъдете нормални е много важно в
Сахаджа Йога. Освен това трябва да знаем, че Сахаджа йогите трябва да преодолеят всякаква дискриминация и
идентификация според раса, цвят или вяра, с която са родени. Като християни вие не принадлежите на църквата, не
сте родени в църква. Слава богу, иначе всички духове веднага щяха да ви сграбчат. А тези идентификации ще ви
тежат. За да приемете нещо ново, трябва да се родите отново и сега сте родени отново. Сега сте дхарматит (отвъд
дхармата – бел. пр.), което означава, че няма нужда да следвате някаква особена религия. Вие сте отворени към
всички религии и трябва да следвате есенцията на всички тях. Не бива да отричате нито една религия нито да
обиждате никоя от нейните инкарнации. Това е грях. Това е голям грях в Сахаджа Йога. А и вие знаете кои са
инкарнациите. Не бива да има расови предразсъдъци спрямо никого. Може да сте китайци или да сте от някаква
група, може да сте всякакви. Докато сме човешки същества, трябва да знаем, че се смеем по един и същ начин,
усмихваме се по един и същ начин, вървим по един и същи начин. Обусловеност на нашия ум и на обществото е, че
някои хора са недосегаеми, а други са досегаеми. Това се случва в индийското общество. Ужасно е. Брахманизмът в
Индия разруши страната напълно и вие например научавате кой е Вйаса – този, който написа “Гита”. Той беше
незаконен син на една рибарка. Нарочно той беше роден в такива условия. Попитайте всички брахмини, които четат
“Гита”, кой беше Вйаса. Брахмините са онези, които са Реализирани души, а за една реализирана душа не съществуват
такива глупости като къде и в коя каста или общност сте родени. При цялото образование и подобни на Запад
откриваме такава глупост като расизма. Просто не мога да го разбера. Дали някой е с бяла или тъмна кожа във всеки
случай Бог трябваше да създаде разнообразие в цветовете и във всичко останало. Кой ви каза, че сте най-красивите
хората наоколо. Може да е така, да пасвате за някои пазари тук или за Холивуд, но в Царството Божие на всички така
наречени “красавци” ще им бъде отказан достъп. Могат да попаднат в седемте кръга (на ада – бел.пр.). Всички те ще
бъдат изпратени в ада. Красотота е в сърцето, а не върху лицето и тя е видна и сияе. Може би хората го осъзнават в
известна степен и затова се опитват да получат тен на лицето. Доста добре осъзнават всичко, но се опитват
прекалено да се перчат. Някои хора харесват черна коса, други – червена коса. Искам да кажа, че има и трябва да има
всякакви видове коса. Защо харесвате определен вид коса? Това не разбирам. Няма нещо за харесване или за
нехаресване. Всичко, което Бог е създал, е красиво. Кои сте вие, че да съдите – това харесвам, онова не харесвам?
“Аз”, кой е този “Аз”? Вижте, това е господин Его, който е изфабрикуван от това общество, което ви учи да пушите пури
и да се наливате с бира от сутрин до вечер. Всички тези навици и обусловености трябва да бъдат изхвърлени, просто
като мръсотия и да видите, че Бог ви е създал всички като Свои собствени деца. Толкова е красиво. Защо искате да
направите всичко грозно чрез грозните си идеи. Цялата тази грозота на “Аз харесвам, аз не харесвам” е глупост.
Трябва да съществува само една дума – обичам. Забравете всичко. Няма нужда да помните какво британците
направиха на индийците или какво германците направиха с евреите. Забравете всичко. Хората, които го сториха, са
мъртви и свършени. Ние сме различни хора, ние сме светци. Това е, което трябваше да ви кажа за Законите и които
трябва да попиете. Днес ще упълномощавам да бъдете Гуру. Така че дали ще ви последват другите, зависи от вашия
собствен характер, от вашата личност, от начина, по който прилагате Сахаджа Йога във вашия собствен живот и как
излъчвате светлината. И от това доколко ще установите Законите на Бог във техните сърца и ще еманципирате
другите. Дайте им тяхното спасение, защото вие вече получихте вашето. Вие сте каналите. Без каналите тази
Всепроникваща сила не може да работи. Това е системата. Ако погледнете Слънцето, неговата светлина се
разпространява чрез лъчите. От сърцето кръвта тече по артериите, които стават все по-малки и по-малки. Вие сте
артериите, по които ще потече потокът на Моята Любов към всички хора. Ако артериите са спукани, кръвта няма да
достигне до хората. Ето защо вие сте толкова важни. Колкото повече израствате, толкова по-големи стават и
артериите. Тогава вие обхващате повече хора и така ставате по-отговорни. Всеки Гуру трябва да има достойнството.
Гуру означава тежест, това е гравитацията. Гурутатва означава гравитация. Трябва да имате гравитация чрез вашата
тежест - тежестта на вашия характер, на вашето достойнство, на вашето поведение, на вашата вяра, на вашата
светлина. Вие ставате Гуру не чрез лекомисленост и суета. Евтиното поведение, вулгарния език, евтините смешки,
гневът, избухливостта – всичко това трябва да бъде напълно изоставено. Увеличете тежестта на вашата благост, на
езика ви, на достойнството, което ще привлича хората, както цветето, изпълнено с нектар, привлича пчелите
отвсякъде. По същия начин вие привличате хората. Бъдете горди с това, бъдете много горди с това. Имайте
съчувствие към другите и се грижете за тях. Сега, накратко трябва да ви кажа как трябва да направите това сами. Вие
трябва да изчистите напълно вашия Воид. Преди всичко трябва да знаете, че Воидът блокира, когато сте имали
фалшив Гуру. Вие трябва да знаете всичко за вашия Гуру. Да го познавате напълно. Опитайте се да разберете неговия



характер. Доста е трудно, защото вашият Гуру е много загадъчен. Тя е Махамайа и не е лесно да Я разгадаете. Тя се
държи много обикновено и понякога се обърквате. Но вие виждате как се държи Тя в малките неща. Как се изразява
Нейният характер, как се изразява Нейната Любов. Опитайте се да помните Нейната прошка. Тогава ще знаете, че
имате Гуру, какъвто много хора биха желали да имат – който е източникът на всички Гуру. Това е горещото желание
дори на Брахма, Вишну и Махеша - да имат такъв Гуру. Те трябва да ви завиждат. Но този Гуру е много неуловим, така
че за да подобрите вашия Воид, кажете: “Майко, Вие сте нашият Гуру.” Защото поради тази загадъчност, страхът и
страхопочитанието, респектът, който е трябва да имате към един Гуру, не са установени. Докато не развиете това
страхопочитание, пълно преклонение вътре в себе си, Гуру принципът няма да се установи. Никакви волности не са
позволени. Самата Аз ви го казвам, въпреки че съм неуловима. В следващия момент ви карам да се смеете и да
забравите за това, защото Аз изпитвам вашата свобода на действие, пълна свобода. Играя с вас по начин, така че да
забравите всеки момент, че Аз съм вашият Гуру, във всеки момент. Така че най-напред вие трябва да разберете
характера на вашия Гуру и да Я усновите в сърцето си. Искам да кажа, че имате прекрасен Гуру. Иначе бих искала и Аз
да имам такъв Гуру, като Мен. Тя е без желание, без грях, абсолютно без грехове. Каквото и да направя, то не е грях за
Мен. Аз мога да убия някого и да направя всякаква интрига или нещо друго. Наистина казвам ви това е факт. Каквото
и да правя, Аз съм над греха, но Аз внимавам да не върша нищо подобно във ваше присъствие, защото това е Мое
качество и вие не трябва да приемате тези неща. Вие имате много върховен Гуру, няма съмнение, но трябва да знаете,
че вие нямате тези върховни сили. Аз съм над всички тези неща. Аз не зная какво е изкушение, нищо подобно не
правя. Каквото и да харесвам, това е Мой “каприз”. Но независимо от това Аз се направих много обикновена, защото
трябва да се появя пред вас по такъв начин, че да разбере Божествените закони. За Мен няма Закони. Аз правя тези
Закони. Заради вас Аз върша всичките тези неща и ви уча на дреболии, защото все още сте деца. По същия начин,
когато говорите на другите хора за Сахаджа Йога, трябва да помните, че те ще ви гледат и ще се опитват да видят
докъде сте стигнали. Както Аз ви разбирам, така и вие се опитвайте да разберете тях. Както Аз ви обичам, опитайте се
да ги обичате и вие. Аз определено ви обичам, няма съмнение, ...но аз съм Нирмала – Аз съм отвъд Любовта.
Различно състояние, изобщо. При тези обстоятелства вие сте много по-добре, защото никой Гуру никога не е стигал до
такава висота. Освен това Аз съм източникът на всички Шакти – на всички сили, така че вие можете да получите
всички енергии от Мен, каквито пожелаете. Аз съм без желание, но каквото и желание дя имате вие, то ще бъде
изпълнено. Дори относно Мен трябва да имате желание – вижте колко много съм ограничена от вас. Докато вие не
поискате Моето добро здраве, здравето ми ще бъде лошо. До такава степен са отишли нещата. Но за Мен какво ли е
лошо здраве или добро здраве? При тези прекрасни условия вие наистина трябва добре да просперирате. Не би
трябвало да има никакъв проблем да бъдете Гуру. Воидът трябва да бъде установен. Преди всичко вие трябва да
познавате вашия Гуру, а Тя е върху всяка чакра. Представяте ли си какъв страхотен Гуру имате. Поради това трябва да
чувствате увереност и тъй като имате такъв страхотен Гуру, всеки получава Реализацията толкова лесно. Ако отидете
при богат човек за милостиня, той няма да ви даде дори няколко стотинки. И понеже Тя е толкова могъща, вие
получавате Нейните енергии просто ей така. Трябва да се чувствате много щастливи, изключително щастливи и
красиви, загдето имате тези сили. Поне тези, които са били в Сахаджа Йога, ще знаят това със сигурност. Тези, които
идват на лекциите ми за първи път, ще са малко озадачени. Но всички вие определено знаете, че това е така. Така, за
да опознаете сами вашата сила на Гуру, най-напред трябва да знаете кой е вашият Гуру - Сакшат Адишакти. О, господи,
това е твърде много. След това установете вашия Воид. Един Гуру, особено Моите ученици, не прекланя глава пред
никого - освен пред майки, сестри и някои роднини, по изключение. Но пред никого другиго. Второ, трябва да знаете,
че вашият Гуру е била Майка на много велики хора. Самата мисъл за това би трябвало да установи вашия Гуру Татва
(Принцип на Гуру). Какви удивителни синове имах! Какви велики личности! Няма думи, които могат да ги опишат. Бяха
толкова много – един след друг. И вие следвате същата традиция - Моите ученици. Нека те бъдат вашият Идеал.
Опитайте се да ги следвате. Четете за тях, разберете ги, разберете това, което са казали, как са достигнали тези
висоти. Признайте ги, уважавайте ги. Така ще установите вашия Гуру Татва. Поемете всички Божествени закони в себе
си и бъдете горди с тях. Не се подвеждайте от това, което хората говорят. Ние ще привлечем цялото множество към
себе си. Най-напред нека да установим нашата тежест, нашата Гравитация. Както Майката Земя задържа всеки,
теглейки го към себе си, така ние ще теглим всички тях към себе си. Днес, всички вие, вътре в себе си, трябва да
обещаете на своя Дух, че ще бъдете Гуру, достойни за вашата Майка. Нека Бог да ви благослови!
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Пуджа и хаван за Наваратри Хампстед, Лондон - 19 октомври 1980 г. Освен това вече сте чували за значението на
днешния ден в живота на Богинята. И че на този ден Равана беше убит и затова имаше чествания. Както много добре
знаете, че всички сатанински сили, с които човек трябваше да се сблъска някога, се върнаха обратно на сцената и
трябва да бъдат разбити. Най-големият проблем на днешните времена е, че тези сатанински сили са приели много
фина форма и влизат във вашето психе и във вашето его. А вие сте светците, вие сте бхакта, поклонниците на
Богинята. Това е много деликатно положение. Когато е налице объркване , когато светците са атакувани, нападателят
може да бъде отстранен, но светецът се смесва или обърква с негативните сили, поради което е много трудно да го
накарате да види светлината. И сте виждали тази ситуация много често. А колкото по-фини израствате вие, толкова
по-фини стават те и започват да ви дават идеи, които са толкова негативни, но вие не можете да ги видите. Така че
проблемът днес е много деликатен. Няма абсолютни светци и няма абсолютно лоши хора - такава смесица,
объркване. Ето какво е Кали юга, модерните времена. Единственият начин да се освободите от тях (негативните сили -
б. пр.) е да се отдадете. Това е единственият начин. Няма друг изход. Понеже когато се отдадете, (злите) духовете,
негативностите, сатанинските сили просто изчезват, защото те са погрешните. Нямат работа да са тук. Нямат интерес
към човек, който е отдаден на Бог. Те не могат да се отдадат. Ако се отдадат, те също ще станат светци. Да мислите
през цялото време къде имате блокажи и какви са ви негативностите - това няма да ви помогне. Просто отдайте
всички тези идеи, които ви идват, и ще откриете, че всички абсурдни идеи ще избягат. Това е най-лесният начин да се
отървете от вашите проблеми - просто да се отдадете. В крайна сметка всички тези ужасни хора, всички тези ужасни
божества, врагове, които излизат напред да се бият с Богинята, съществуват докато вие ги подхранвате. Веднага щом
отдадете себе си, те ще открият, че вие не сте от интерес за тях и ще отидат при други полу-изпечени хора. Растежът
ще дойде само, когато отдаването е пълно. Трябва да се знае, че силите са страхотни. Вие не можете да си го
представите, както е казал Маркандейа. Не можете да си го представите, то е отвъд вашите представи. Външно не
можете да разберете, просто не можете да разберете. При подобни обстоятелства най-доброто нещо е да се отдадете.
Какво е отдаването, какво отдавате? Онова, което отдавате, е вашето его и суперего и то се изчиства напълно и се
потопява в благословиите. Защото вие не можете да дадете нищо. Вие трябва да получите благословиите. За да ги
получите, трябва само да се отдадете. Толкова е просто. Най-лесният начин да решите всичките си проблеми е да се
отдадете. Просто кажете: "Отдавам се". За реализираните души това би трябвало да е тяхната мантра. И ще се удивите
как всичките ви проблеми ще изчезнат. Защото не само че силите са страхотни, но като реализирани души за вас се
грижат всичките Божествени сили, всичките небесни божества, всичките вечни същества - чиранджива, всичките
ангели и гани. Но те разбират от едно нещо - от това кои са отдадени и кои не са отдадени. Просто отдайте проблема и
ще се изненадате, че отговорът ще дойде като по чудо. само се отдайте. Не поемайте никакви отговорности върху
себе си. Просто се отдайте. Защото до къде можете да стигнете в решението? До вашата рационалност. Отвъд това
имате вашия Дух, а Духът е свързан с Божественото. Така че най-доброто е да се отдадете и цялото нещо се прояви
такава светлина и такава красота, и такъв смисъл. В днешно време работата не е по същия начин, както е била
описвана преди. В Раудрарупа (във формата на Раудра, - б. пр.) или пък в Чандрарупа (във формата на Чандра, Луната -
б. пр.) виждате, че е била отзад. Това е работа на ума, това е Майка, това е нещо простичко. Любяща, състрадателна, за
вашата закрила - тази рупа (форма - б.пр.) е тук, но вие не я виждате. Вие сте напълно защитени. Бъдете сигурни в
това. И след Реализацията всички ваши сили да давате събуждане на Кундалини или да лекувате хората, или да
говорите за Сахаджа Йога, или да я разпространявате, всяко нещо, от всеки вид, което вие искате, всичкото това ви се
подарява и се изстрелва към вас. И както знаете, има много светци, които питаха: "Защо на тези Сахаджа йоги трябва
да им се дава такъв велик дар?" Така че някой може да каже, че това е прищявка. Добре. Има и още нещо. Бях много
щастлива да науча, че великият поет на вашата страна Блейк е направил пророчества за Мен. И е толкова красиво
направено - той казва, че Англия ще бъде Йерусалим. И това ще бъде поклонение. Мястото на събитието се е
променило. И после той го е казал много красиво. Взехте ли текста за четене? О, не сте го донесли. Но там се казва, че
първо пещта ще се разгори в Съри Хилс, където първо дойдох, и после споменава Ламбет Валей, където взехме ашрам
- където трябва да се положат основите, там положихме основите. И този Йерусабим ще бъде в Англия, не в Индия. А
вие, хора, сте отговорните за този Йерсуалим. Днес е денят по чийто повод в Индия всеки прави пуджа. И за всички
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Сахаджа йоги днес, във всеки център там, е пуджа. И всички те си мислят за вас. Така че днес трябва да получите
върховното блаженство, върховното блаженство. Само чрез отдаване. Днес вибрациите са страхотни. Дръжте
всичките си съмнения и всичките си безсмислици отвън. Просто го приемете и получете. Тези неща ще ви помогнат,
нищо друго. Понеже вие не трябва да Ми давате нищо, а сами да го получите. Получете колкото можете повече.
Хаванът, както знаете, е много добро нещо за рецитирането на имената на Богинята. Нейните очи са Й дадени от
Огъня на този етап. И в тази светлина, в този огън, в името на Богинята събуждаме божествата вътре в нас и
изхвърляме всичко, което е грешно в определени чакри и което извиква тези онези (негативни - б.пр.) сили. Така че
трябва да го правите с посвещение и разбиране. Понеже вие наистина сте привилегировани хора, изключително
привилегировани. Гордейте се с това и правете с това посвещение всички тези неща. Днес е много по-добро време,
защото Дашера и Наваратри се съчетават по това време. И така се получи много добре. Би трябвало да го правите с
пълно посвещение. Мисля, че много малко хора могат да отдават в огъня, но всички ние можем да го правим
символично и да казваме имената. И колко имена искате да кажете? Сто и осем ли? Йоги: Хиляда . [смях] Шри
Матаджи: Какво? Хиляда ли искате? Добра идея. Ако сте толкова много посветени, ще е най-добре, защото това ще
отнеме най-много два часа, максимум. Не два часа; мисля, че ще отнеме час, ако го караме бързо. Ще можете ли да ги
кажете всичките? Мислите ли, че е лесно? Йоги: Да. Шри Матаджи: Хиляда имена. Добре, можете да нахраните децата.
Те ще се изморят. Какво казваш? Нека опитаме. В Индия ще го правят с хилядата Имена. Йоги: Тогава и ние ще го
направим с хиляда. [смях] [йогите подготвят хавана; казват 108-те имена на Шри Матаджи.] Йоги: Всички бадхи на
Лондон. Ом сваха! Йоги: Всички бадхи на Индия. Ом сваха! Йоги: Всички бадхи на Британия. Ом сваха! Йоги: Всички
бадхи на Лондон. Ом сваха! Шри Матаджи: Всички бадхи на Сахаджа йогите в Лондон. Ом сваха! Йоги: Ашрамът. Ом
сваха! Шри Матаджи: Брайтън. Бадхите на (град - б.пр.) Брайтън. Йоги: Всички бадхи на Брайтън. Ом сваха! Шри
Матаджи: Трябва да кажем за всички центрове. Йоги: Всичките бадхи на Кеймбридж. Ом сваха! [йогите изреждат
имената на различни градове, като казват "Всичките бадхи на ... . Ом сваха!" - Бирмингам, Екстър, Лийдс, Нортхемптън,
Престън, Ливърпул, Единбург, Дъблин, Шотландия, Норланд, Шефилд, Норуич, Хемптън, Долината Ламбет, Съри Хилс;
Франция, Швейцария, Гърция, Италия, Ватикана] Шри Матаджи: Католиците. Ом сваха! Шри Матаджи: И протестантите.
Ом сваха! Шри Матаджи: Евреите. Ом сваха! Йоги: Атеистите. Ом сваха! Шри Матаджи: Арабите. Ом сваха! Йоги:
Хиндуистите. Шри Матаджи: Хиндуистите. Ом сваха! Йогини: Всички свещеници. Шри Матаджи: Всички свещеници. Ом
сваха! Шри Матаджи: Всички молли. Ом сваха! Йоги: Всички сикхи. Ом сваха! Йоги: Всички търсачи. Ом сваха! Шри
Матаджи: Всички гурута. Ом сваха! Шри Матаджи: Всички фалшиви гурута. Ом сваха! Йоги: Всички американци. Ом
сваха! Шри Матаджи: Австралийците. Ом сваха! Йоги: Африканците. Ом сваха! Шри Матаджи: Малайзийците. Ом сваха!
Йоги: Мавританците. Ом сваха! Шри Матаджи: Индийците. Ом сваха! Шри Матаджи: Всички британски индийци. Ом
сваха! Йогини: Южна Африка. Шри Матаджи: Южна Африка. Ом сваха! Йоги: Южноамериканците. Шри Матаджи:
Южноамериканците. Ом сваха! Йоги: Руснаците. Шри Матаджи: Руснаците. Ом сваха! Йоги: Нашите семейства. Шри
Матаджи: Всички ваши семейства. Ом сваха! Шри Матаджи: Китайците. Ом сваха! Шри Матаджи: Комунизма. Ом
сваха! Шри Матаджи: Капитализма. Ом сваха! Шри Матаджи: Либерализма. Ом сваха! Йоги: Така наречената
демокрация. Ом сваха! Йоги: Социализма. Ом сваха! Шри Матаджи: [не се чува добре]. Ом сваха! Шри Матаджи: [не се
чува добре]. Ом сваха! Йогини: Расизма. Шри Матаджи: Расизма. Ом сваха! Шри Матаджи: Всички погрешни
идентификации. Ом сваха! Йоги: Всичките бадхи в нас. Шри Матаджи: Добре. Ом сваха! Йоги: Всички наши братя и
сестри по света. Ом сваха! Шри Матаджи: Всички центрове по Сахаджа Йога по света. Ом сваха! Шри Матаджи:
Индийските центрове. Ом сваха! Шри Матаджи: Всичките бадхи в съпрузите и съпругите. Ом сваха! Йоги и Шри
Матаджи: Всичките бадхи, които ни карат да си гледаме грешките един на друг. Ом сваха! Йоги: Онези, които ни спират
да бъдем състрадателни един към друг. Ом сваха! Йоги: Его. Друг йоги: Да. Ом сваха! Шри Матаджи: Исус Христос. Ом
сваха! Шри Матаджи: Отново. Ом сваха! Шри Матаджи: Суперегото. Ом сваха! Шри Матаджи: Лявата страна. Ом сваха!
Ом сваха! Шри Матаджи: Бадхите, които ви пречат да се отдадете. Ом сваха! Ом сваха! Ом сваха! Шри Матаджи:
Всичките летаргии. Ом сваха! [йоги предлага да се каже седем пъти)] Ом сваха! Ом сваха! Ом сваха! Ом сваха! Ом
сваха! Ом сваха! Йоги: Всички бадхи, които спират нашите нови ашрами да бъдат построени навреме. Ом сваха! Ом
сваха! Ом сваха! Шри Матаджи: Всички бадхи на мърморещите души. Ом сваха! Шри Матаджи: Всички бадхи на
медиумите. Ом сваха! Шри Матаджи: Рекламата. Ом сваха! Шри Матаджи: Всички крале и държавни глави. Ом сваха!
Шри Матаджи: Всички подстрекаващи към война. Ом сваха! Йоги: Онова, което ни спира да бъдем силни бойци. Ом
сваха! Йоги: Онова, което ни спира да бъдем кротки и меки. Йоги: Нали? Шри Матаджи: Да. Ом сваха! [не се чува] Ом
сваха! Шри Матаджи: Пречките пред Сахаджа Йога да ... ([не се чува]. Ом сваха! Шри Матаджи: Пред еманципацията на



цялата човешка раса. Ом сваха! Шри Матаджи: Пред възхваляването на Бог и боготворенето Му. Ом сваха! Шри
Матаджи: Проблемите, които създавате на вашата Майка. Ом сваха! Ом сваха! Ом сваха! Ом сваха! Шри Матаджи: Сега
всеки днес трябва да реши, че всеки от вас трябва да даде Реализация поне на десет души, докато се върна. Ом сваха!
Шри Матаджи: Моля опитайте. Ом сваха! Шри Матаджи: Още веднъж. Ом сваха! Шри Матаджи: Дайте ми обещание, че
поне по десет души ще получат Реализация от всеки един от вас и ще ги направите Сахаджа Йоги. Че ще преодолеете
всичките бадхи на брака и всякакво ухажване. Ом сваха! Шри Матаджи: Семейните проблеми. Ом сваха! Шри
Матаджи: Социалните проблеми. Ом сваха! Шри Матаджи: Политическите проблеми. Ом сваха! Шри Матаджи:
Икономическите проблеми. Ом сваха! Шри Матаджи: Сега последно, но важно е бадхата, която се появява в
напредъка на собствените ви същества - вашите същества. Нека Бог да ви благослови! [йогите] Боло джей Шри
Бхагавати Матаджи Шри Нирмала Деви ки джей! Шри Матаджи: От къде идва това? Би трябвало да кажете, че това е
Светият полъх, това е Светият полъх от Светия Дух. Ясно ли е? Добре. Лява Вишудхи. Продължавайте. То с когот
говори? Йоги: [не се чува] Ние се опитахме да им кажем това и... Шри Матаджи: На кои хора? Йоги: На тези от курса по
медитация. Шри Матаджи: Кой курс по медитация? Йоги: Този, който той прави през уикенда, Майко, когато той беше
тук в Лондон преди две седмици. Шри Матаджи: Кой беше, Йоги Махаджан ли? Йоги: Да. Шри Матаджи: Той курс по
медитация ли прави? Йоги: Да, Майко. Шри Матаджи: И какво каза той? Йоги: Ами някои от нещата звучаха доста
интересно, но не много..., а на някои хора казваше доста неприятни неща. Шри Матаджи: Но защо, какво правеше тук
Йоги Махаджан? Йоги: Ами основно им показваше една медитация, която ги отвежда до това да погледнат себе си.
Шри Матаджи: Наистина ли? Докато не дойде Себереализацията? Вижте, това е, че те ще бъдат обсебени. Вие се
опитвате да прилагате някакво усилие. Вижте, Йоги Махаджан не беше в състояние да види същността на Сахаджа
Йога. Ако се опитвате да прилагате някакво усилие, вие отивате наляво или надясно и естествено те ще бъдат
променени. Защото ще бъдат обсебени от тези дяволи, знаете. И ето какво той прави отново. Ще трябва да поправя
цялото нещо. Иска Ми се да можех да говоря с него. Той не разбира. Това е много опасно. Самият той ще бъде в беда.
Как можете да гледате себе си, когато Себето е нищо? Искам да кажа, че когато не сте свързани, как можете да
погледнете към вашето Себе? Те Себето ли ще наблюдават? Още повече, той каза ли им да водят праведен живот и
всичко останало? Йоги: Да, Майко. Шри Матаджи: Казал им е. А те правят ли го? Йоги: Някои от тях, ..... [не се чува].
Шри Матаджи: За какво говорят? Не разбирам. Защото, казвам ви, някои от тях дойдоха на Моята програма и просто
припаднаха. започнаха да треперят и да подскачат. Ужасно! Грегоар беше там. Кой още? Ти беше там. Помниш ли? Не,
не. В Делхи. Помниш ли в Делхи? Ужасни неща им се случиха. Естествено ще кажат. започнаха да скачат и да правят
какво ли не. Те бяха от Раджнеш и ужасни. И всъщност припаднаха там. Не можаха да понесат повече. Така че казах
на Йоги Махаджан да не си играе с тези хора. Каква е ползата? Те вече са слаби хора. И за какво се интересува той от
слаби хора? За да има проблем ли? Той ще изпадне в беда. Каза, че първото, което иска, е те да пробват стила на
Раджнеш, а после да ги доведе в Сахаджа Йога. И това ли е? Йоги: Мисля, че идеята му е тази. Шри Матаджи: Първо да
ги пречисти ли? Йоги: Да. Шри Матаджи: Това Ми каза той - че на Запад цялото нещо е много... [не се чува]. Но Сахаджа
Йога е най-добрият начин в това. Вижте за себе си. Защото само вашите вибрации ще ви покажат. "Колко време ще
трябва да чакаме за пречистване?" Така става. Сахаджа Йога работи - вие сте реализирани и започвате автоматично
да се пречиствате. На хората им отнема много време тук и може би ще се мотаят още с това нещо. как ще контролират
егото си? Най-напред, това е проблемът на Запад - егото. Как ще му отвърне той (Йоги Махаджан - б. пр.) без
Реализация? Говорихте ли с него? Той ще се връща ли? Йоги: Да, върна се преди около десет дни. Каза, че иска да Ви
види. Шри Матаджи: Тогава ще се радвам да говоря с него. Аз ще му кажа това. Той Ми каза, че не съм познавала
хората, които ходят при него. Но всички лунатици ходят при него, мисля. [йоги отвръща нещо, което не се чува.] Шри
Матаджи: Наистина ви казвам. Той Ми казваше, че те никога не могат да я разберат, Сахаджа Йога. Те трябвало да
бъдат придумани и всъщност разправяше странни работи. Така че какво казваха те за това как да схванат, че трябва
да дойдат в Сахаджа Йога? Йоги: Да, някои казаха това. Но други бяха [неясно] се срещали с Вас [неясно]. Шри
Матаджи: Какво стана с тях? Йоги: Не съм ги разпитвал много за това. Шри Матаджи: Има някои от тях, които са от
Раджнеш. Той Ми каза за това. Той трябваше да го направи, защото тези хора казваха, че той им изважда всички
онези неща, иначе не могат да получат Реализация. А някои от тези хора бяха много странни и започнаха да спорят. И
след това трябваше да ги помолим да си тръгнат. Имаше един Ярк, от Инсбрук или нещо такова, който дойде. Помните
ли Хули? Пет-шест човека от Ярк, един от Ярк и те не получиха Реализация. Рекоха, че трябвало да има също някой
друг начин освен Кундалини. Отговорих им, че няма друг. Те отвърнаха, че искат да го правят по техния си начин.
Тогава им казах: "Защо идвате тук? Ако идвате тук, трябва да приемете Сахаджа Йога. Иначе отидете при вашия гуру.



Защо идвате тук?" Те бяха доста груби. Спомняте ли си? Бяха много груби и бяха дошли просто да се скарат с някого.
Рекох им: "Ние не ходим при вашия гуру, за да рушим. Защо ви е да идвате тук? - а те продължаваха. - Не е лесно. Ние
платихме за тази зала, и вие можете да платите за ваша зала и там да правите каквото си искате, да рушите. От вас
зависи." Вижте, ако има зададете един простичък въпрос - "Знаете ли къде е Кундалини? Знаете ли какво се случва?
Знаете ли какво се случва с другите?" - те ще отговорят с не. Те не разбират. Тоест, те нямат познанията. Как ще съдят
дали някой е прав или не? Няма друг изход. Но за индийците то е присъщо, вижте, понеже всеки говори за Кундалини.
Но вчера се срещнах с един друг странен човек. Той Ми каза, че Кундалини започвала от тук. Попитах го наистина ли
от там? Той отговори: "Моят гуру ми каза да започна да медитирам върху това място." Отговорих му, че то ще се счупи
и тогава няма да мога да я върна обратно. Бях доста удивена. А той рече: "Моят гуру ми каза да се концентрирам там,
Кундалини е там." Казах му: "Наистина ли? Това е нещо ново за Мен, че Кундалини е там." Така че вървят всички тези
глупости. Та какво да се прави с подобни хора? А ако им кажете, че не са готови, ще трябва да им кажете нещо друго и
да се оправяте. А те ще се отдалечат от реалността. Вие трябва да им кажете, че има много начини да си губят
времето. Страшният съд е започнал, няма време за губене. И трябва да кажете на този Махаджан да се държи
отговорно. Това трябва да разбере той - че не бива да говори за нищо друго, освен за Сахаджа Йога. "Елате в Сахаджа
Йога и ще говорим. Получете вашата Реализация, тогава ще говорим." Ето това трябва да направи той, иначе ще бъде
държан отговорен, защото той е получил своята Реализация. Казваме ли ние, че не можете да използвате
най-подходящото... (не се чува) Но той би трябвало да се опита да даде на хората Реализация. Дали ще я получат или
не, нека да видим. Какво стана с доктора? [йоги отговаря, но не се чува.] Шри Матаджи: Но сега ние срещнахме един
много приятен доктор в Индия и той ще напише доклад, който ще бъде публикуван тук. Защото в негово присъствие Аз
излекувах шест човека. Излекувах един пациент с рак, излекувах едни с парализа, и с артрит, и с ... (не се чува) Така че
той си записа и ще публикува всичко това и ще... (не се чува) работа с лечението, което направихме в Индия. Вижте,
има един случай с левкемия. Просто така идва... (неясно)... [говорейки за книгата на Грегоар] Преди да тръгна се
надявам, че книгата ти ще е готова, така че да взема копия от тебе. Получи се много добре, но е също за
реализираните души. Вижте, след Реализацията ще забравите, че едно време не сте били реализирани, а онези, които
не са реализирани, са слепи. Трябва да разговаряте с тях разумно. Трябва да говорите по много различен начин. Така
че Аз също се опитвам да направя едно кратко директно изказване, чрез което хората да разберат, че те би трябвало
внимателно да гледат какво да очакват, какво да им се случи. Всъщност в Индия хората знаят какво да очакват,
разбирате ли. Но тук хората не знаят, така че трябва да го напишем, а ако го използвате, те ще бъдат подготвени.
Вижте, тези малки брошури, които ще напишем сега, би трябвало наистина да се преведат и да бъдат изпратени
навсякъде. Имам предвид, че сега тя пуска корени. Заради начина, по който се случват нещата във Франция, вижте.
Страхотно беше, разберете. Защото сега хората откриват, че онези безсмислици си текат, а те трябва да открият нещо
за рака. А да речем във Франция на три места, на които отидох, навсякъде имаше хора от 17 до.... [неясно]. Навсякъде!
А после отидох в Германия; навсякъде имаше хора от 15 до 25, навсякъде. А после отидох в Германия, те също
дойдоха. Така че навсякъде откривам, че има едно пробуждане и хората се опитваха да разберат, че трябва да
съществува някакво истинско познание и те го уважават. Някои хора, които са били при други гурута, са даже
по-добри, защото по един или друг начин разбират стойността на Сахаджа Йога в сравнение с другите. Вижте колко
много пари са плащали те и колко много правят, и и колко много години са работили за своя възход. Йогини: Майко,
направих транскрипт на близо дванадесет касети. Шри Матаджи: Наистина ли? И къде са те? Йогини: Все още са в
Брайтън. Шри Матаджи: Ще Ми ги изпратиш ли? Бих искала да ги взема с Мен в Индия. Това е добре, много ще
помогне. Защото искат да издадат малки брошурки от тях. Би било добра идея. После можете да превеждате. Понеже
Грегоар пише сега една друга книга, на основата на "Пришествието", но на френски. Защото казва, че сега бил много
различен човек, че преди това не бил много установен, защото... [неясно]. И каквото и да кажел, щял да го каже с тази
достоверност. Казах му да го направи. Абу е купил много хубав касетофон. Мисля, че всички вие трябва да си купите
по един касетофон, защото - вижте - това е един начин да израствате. Защото Абу Ми каза, че когато започнал да ги
чете и слуша, английският му се подобрил страхотно. Разбира се, не можете истински да научите английски. Но той
каза: "Вибрациите идват от там и аз започнах да израствам!" Много добра идея е да имате записите и в свободното си
време да ги пускате и слушате. И е много добро нещо, много помага. Това наистина ще ви накара да съзреете много
хубаво. Много добра идея е. Йоги Махаджан не доведе никакви чужденци да се срещне с теб. [неясно] Ти си
единственият и пръв човек, който той изпрати, а изпраща само индийци да се срещат с Мен. Йоги: Аз срещнах някои...
Индия и те казваха нещо подобно на това, че Сахаджа Йога е много трудна, че не е за тях. Такива глупости. Шри



Матаджи: Защото те припадат, нали? Те припадаха. Всъщност онези двамата, които дойдоха тук... [не се чува]. Те бяха
в толкова лошо състояние. И после действително, буквално физически трябваше да ги повдигнем и изнесем. В такава
форма бяха. Помните ли? Не помните ли онези двамата? Бяхте там. Ужасна работа! За тях най-мъдрото нещо е да
следват Раджнеш, мисля. Това е най-разумното според тях. Но сега слава богу Раджнеш беше изгонен от Пуне. Беше
изгонен от там и взе друго място. Там също имаше земя, но тя му бе отнета от правителството, така че сега той ще се
хване за друго място. От там всички подобни хора просто започват стачка. Понеже, вижте, той не може да пътува
много; страда от една от онези... Йоги: Не може да понася миризми. Друг йоги: Астма. Друг йоги: Той страда от това, че
е ракшас. Шри Матаджи: Имам предвид, че той не може да се движи даже с - как му казвате - с влак, с нищо. Той не
може да се седи до хора и не може да помирише никакви хубави неща, като цветя или хубави аромати или нещо
такова. Не може да понася миризми и получава спазми, и хваща астма, както му казвате. Той е получил алергия към
всички тези хубави неща. Мойже да се приближи до нещо мръсно, там може да си седи удобно. [йогите започват да
говорят аз организирането на програми и дати на събития; споменават, че на следващата вечер ще има програма в
Какстън Хол.]
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“Why are we seeking our Spirit?” Public Programme,  Friends Meeting House, 120 Heath St, Hampstead,  London (UK), 23
October 1980. Днес някой дойде от Индия и Ми каза: "По-добре е да смениш името Сахаджа Йога с някое друго име".
Казах: "Какво мислиш за Маха Йога?". Той много го хареса. Каза: "Сега хората смятат Сахаджа Йога за своя собствена
и я ползват за собствени цели". Казах: "Много добра идея. Ако я ползват, е дори по-добре. Защото самата дума
подсказва, че единението трябва да е спонтанно. Те трябва да дават спонтанно единение. Ако твърдят това, трябва да
го правят. Ако не го правят, тогава това е неправилно. Много е просто!". Но той каза: "Във всеки случай Сахаджа Йога
не отбелязва /не подсказва за?/ измерението, което е достигнала – че хората получават масово Реализация. Освен
това той каза, че хората не разбират, че е дошло времето хиляди хора да получат своята Реализация. Вероятно не
осъзнаваме в какво време сме родени. Толкова много хора търсят Бог. Никога в историята преди не е имало такова
множество от хора, които сериозно да търсят Бог и искрено да искат да получат своето единение. Само в днешно
време откривате, че са много почтени, много искрени и сякаш са родени търсачи. Имам предвид, че качеството им е
на търсачи, характерът им е на търсачи. Не са удовлетворени от нищо друго освен от търсенето. Защо се случва това?
Трябва да помислим за това. Защо хората не са удовлетворени от това, което имат? Защо не търсят сега
материализма, или силите, които са различни от Божествената енергия? Защо искат да узнаят своя Дух? Каква е
причината? Защо има такъв подем? И защо хората като луди следват всекиго, който се изпречи на пътя им, за да
опитат всякакъв начин и опит с всичко, за да получат това блаженство и радост? Знаете, че от древни времена хората
са говорели за вашето прераждане. Дори по времето на Рама един ученик на име Начикета отиде при тъста на Рама,
чието име беше Раджа Джанака, и го помоли: "Дай ми Себепознание". Начикета беше много, много нетърпелив, много
силно искаше да бъде Духът. Но Джанака го подложи на много, много, много изпитания. Разговорът между тях е
много интересен. Така че се споменава за една личност в онези дни – имам предвид много отдавна, по времето на
Рама – която е търсела. Дори по времето на Христос имаше, трябва да кажем – Йоан Кръстителят, който говореше за
кръщение. Но що се отнася до търсенето в масов мащаб, нямаше такава настойчивост, нямаше го това търсене,
каквото откривате днес. Така че трябва да има нещо в атмосферата. Другото нещо е, че се опитваме да пестим време.
Трябва да имаме часовници. Трябва да ги гледаме на всеки десет минути. "О, трябва да пестим време! Не можем да
пилеем времето!" Например да предположим, че някой трябва да отиде в Индия. Датата е определена и той трябва да
пътува със самолет, с определен самолет. Ако изпусне самолета, си мисли, че е изгубил света. Пестенето на времето е
друг подтик в нас. Защо искаме да пестим време? Защо този подтик от несъзнаваното е толкова силен – че трябва да
пестим време? Има ли нещо, което не е наред, или нещо ще се случи? Или има някакъв подтик или извънредна
ситуация, която чувствате в самото време? Защото в стари времена никой не се безпокоеше толкова много за
времето. Така че каква е причината за това пестене на време днес? Можем много ясно да видим, че има искрени
търсачи. Има търсачи поради раздора наоколо. Има и хора, които не търсят, които са доста удовлетворени от какъвто
и светски живот да водят или каквито и амбиции, различни от търсенето, да имат. Но искрените търсачи са толкова
много, че трябва да открием защо това искрено търсене работи толкова много. Толкова сте неспокойни в това
отношение, толкова нетърпеливи, че без търсенето не сте удовлетворени. Склонни сте да се откажете от всичко, което
е на тази Земя с вас, или от всичко, което е ваше така наречено притежание, но искате да търсите своето Себе. Това е
факт – абсолютно честно е. Няма съмнение в това отношение. Но защо има търсене? Защото е започнал Страшният
съд. Страшният съд започна сега. Много велики души се раждат. Много обичайно е в тези дни да говориш някому за
детето му и той да ти каже две неща: или че то е голям старик, някаква древна фигура, родена в семейството, и всяка
дума, която изрича, е мъдрост, или другото нещо, което може да ти каже, е, че то е чудовище, за нищо не става,
безполезно е. Нищо средно! Това, което се случва, също беше много необичайно. Сега видяхме – много от вас, които
са сахаджа йоги, – че толкова много деца са родени реализирани. Имам предвид, че когато Аз се родих, открих много,
много малко на брой хора. С изключение на баща Ми не можах да открия някого, който беше роден реализиран.
Имаше много факири и светци, които идваха у дома или ние отивахме да се срещнем с тях, и Аз открих, че тяхната
Кундалини беше напълно замръзнала. Възможно е да наричат себе си светци или каквито и да е. Но бях удивена, че не
можеше да се общува с тях, защото не можеше да се разговаря. Бяха на много ниско ниво на еволюция и просто се
опитваха да изкарват пари или да дават някакъв вид техника, някакво, така да се каже, дрън-дрън-дрън. Дори тогава
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беше така. Обаче вътрешно, в страна като Индия, хората знаят какво да търсят, какво да намерят. Поради праведния
ви живот в предишните раждания, вярвам – може би или за каквото и да е – като благословия за това сте родени в
тези страни, където има изобилие, където вниманието ви не отива толкова много към материалните неща, а към
по-висши неща. И тогава започвате да мислите, че всичко това е загуба, че е глупаво и че няма да носим глупостите на
своите родители върху главите си. Някакво чувство се прокрадва и вие започвате да търсите. В Англия, не зная колко
деца съм видяла, които са родени реализирани, от много високо качество. Такива велики души се раждат на тази
Земя! Защо? Никога не се е случвало преди. А за тези десет години такъв страхотен приток на велики души се чувства,
че човек трябва да осъзнае, че има някаква извънредна ситуация. Тази спешна ситуация се чувства също дори в
хората, които все още не търсят. Толкова бързат, толкова са нетърпеливи, изпадат в стрес или са напрегнати. Ако
попитате предците си, които са били на война – те изобщо не бяха под напрежение. Биха убили десет души и биха
заспали хубавичко, без да мислят за това. Те дори нямаха чувствителността, която имате вие – това състрадание и
разбиране. Наред с вътрешното израстване, или можем да кажем с вътрешния подтик, има и много неща, които са се
случили отвън и които можете да видите много ясно – колективното съзнание е дошло, що се отнася до идеята за
жестокостта, войните, а също и за доминирането над други хора. Вероятно никой не би могъл да е толкова възрастен
колкото съм Аз. Видях това да се осъществява. Хората са с толкова много променени по отношение на идеите си. Има
такава революция, че не можете да си помислите за личност като Христос, която да се роди днес и да бъде разпъната.
Разбира се, можете да не разберете правилно. Можете да не Го харесате, защото е син на дърводелец, много е семпъл,
говори за спонтанност, не ви дава никаква техника, не взема пари от вас, не организира. Може да не Го харесате и да
Го отречете, мислейки си също, че е безполезен, но не можете да Го разпънете. По силата на никакъв закон не можете
да го направите. Представете си какво развитие и на обществото е осъществено! И ние разбираме какво е
неправилно. Например афганистанците бяха нападнати – всеки, всички по целия свят чувстваха, че това е
неправилно. Когато един от спътниците падаше и няколко космонавти бяха блокирани в него, целият свят
наблюдаваше. Искам да кажа, че нямаше индийци, нямаше египтяни, навсякъде хората наблюдаваха дали ще се
приземят безопасно. Всички се молеха по свой начин: "О, Господи, трябва да бъдат спасени!". Поради външното
развитие сме много свързани едни с други, има такова свързване в мислите и идеите ни, в нашите чувства и
сензитивност, че каквото и да се случи в някоя част на страната, чувстваме; в която и да е част на света – чувстваме;
където и да е, каквото и да се случи на някого, ние го чувстваме. Така че нашият колектив също е станал по-точен и
чувствителен. Времето, в което сме родени, е забележително. Вие сте много щастливи и късметлии хора. Особено
вашата възрастова група /вашето поколение ?/ е специално благословена, защото сега сте добре осведомени, знаете
за това и просто сте налице, за да разберете и да го получите. Но както казах, в страна, като Индия, където от древни
времена е имало голямо вътрешно търсачество, много по-добре познати бяха истините за живота. Те знаеха какво
търсеха, знаеха какво трябваше да търсят и какво да очаквате в своето търсачество. Въпреки това трябва да кажа, че
Индия днес спи в сравнение с вас, хора. Вие сте будни, определено сте будни. Тези, които знаят какво да търсят, спят, а
тези, които са будни, не знаят какво да търсят. Смешна ситуация! Но можем да разберем това, разбирайки един факт –
че когато дървото израсне външно прекалено много, трябва да знаем, че корените ще трябва да са отишли надълбоко,
иначе дървото не може да се поддържа. Ако на Запад сме израснали твърде много външно, на Изток може би
един–два корена, може би, са отишли надълбоко, за да открият източника да поддържат това дърво. За Мен не
съществува Изток и Запад. Нито съществува за нещо, което е Божествено. Концепцията за Изтока и Запада е човешка,
както и за страните и пр. Това е само една карта, красива картина, която Бог е създал. Само човешките същества
мислят, че ние сме едни, а те са други. Разбира се, Той е създал разнообразие, просто за да създаде радостта от
красотата. Но изобщо не съдаде изток, запад, север, юг и разликата между хората. Това е наша собствена концепция.
Каквото и да е, в израстването определено има два вида хора: едните са хора, които израстват отвън, външното е
много повече, хората търсят навън, а има хора, които търсят вътре. Бих казала като зодията "Риби". Тя има два вида
риби: една риба търси вътре, а друга риба търси навън. По същия начин цялата вселена ми изглежда сякаш някои
търсят навън, а някои търсят вътре. Тези, които са търсачи на Божественото, трябва да получат някакво водачество
от хора, които са открили нещо по-рано. Например имах голяма дискусия с един господин, който каза: "Това е западно,
а това е еди–какво си" и т.н. Попитах го: "Кой беше Христос? Беше ли роден в Англия или в Америка? Защо го
приехте?". Искам да кажа, че Той трябва да се роди някъде. В края на краищата ще се роди или на Изток, или на Запад.
Да предположим, че е роден на Запад. Тогава хората от Изтока биха казали: "Тъй като беше роден на Запад, ще Го
отхвърлим". Той е роден на Изток, така че хората от Запада би трябвало да кажат: "Ще Го отхвърлим, защото е роден



на Изток!". Това е абсурд! Имам предвид, че някой може да се роди само на едно място, не може да се роди навсякъде.
Той трябва да се роди някъде. Но този вид локационни идентификации са довели до много проблеми в умовете на
хората. Както учените и ние трябва да държим ума си много добре отворен, за да разберем какво търсачество са
направили хората във вътрешното същество, за да открият от какво сме направени, защо сме тук, защо еволюирахме
от амеба до този стадий, къде трябва да стигнем. Трябва да разберем другата страна на картината. Много повече
необходимо за хората, които сега търсят, е това, което беше открито на Изток. А хората от Изтока търсят това, което
вие сте открили тук. Те се развиват, знаете ли, сега стават изтънчени. Докато вие се опитвате да откриете нещо, което
те са открили без много изтънченост. В древността, много, много отдавна, имахме три вида хора, осъществяващи
търсенето. Първият вид, бих казала, бяха хората, които бяха върху лявата страна на Първичното същество, която
виждате там като синя линия. Имате ли нещо, с което да им показвате? Тази синя лента представлява един канал,
който е наречен Ида Нади. Този канал беше открит преди хиляди години в Индия. Този канал представлява енергията
на желанието в нас. Желанието достигна такава фина форма, че съществуваше желание за среща с Бог, да си едно със
своя Дух, което е последното желание. Това желание се превърна в това, което наричате силата на посвещението, на
отдаването, на молбата: "О, Господи, кога ще Те срещна? Трябва да дойдеш. Очакваме Те" и всякакви такива неща,
които показват, че хората вярваха, че имаше някаква Върховна Енергия и че трябваше да получим помощ от тази
Върховна Енергия. Тази беше едната страна, или единият вид хора, които съществуваха. Другата страна, която
виждате, е жълтата линия. Това е енергията на нашето действие. Каналът се нарича Пингала. Това са много фини
канали вътре в гръбначния ни стълб. Пингала каналът се изявява в хората, които предприемат действие. Енергията на
действието на Запад, мисля, е по-късна изява на начина, по който хората действаха в Индия. Чрез тази енергия те се
опитват да открият загадката на материята. Както знаете, материята е направена от пет елемента. Те искаха да узнаят
как да овладеят материята, как да я обуздаят, как да я ползват. И се опитваха да открият кои са божествата,
управляващи материалната страна на живота. Например кое е Божеството на морето, кое е Божеството на водата, кое
е Божеството на Слънцето, Луната, на други звезди и пр. Гърците, мисля, отидоха по-напред в това, много по-напред и
поеха по неправилна пътека и се объркаха. Но това беше търсачество, в което хората се опитаха да стимулират, или да
овладеят методи, чрез които можете да контролирате всичките тези пет елемента. Този метод е обяснен в нашите
Веди. "Вида" означава "зная", а Ведите съдържат всичките мантри, които се ползваха, за да се обуздае материята.
Резултатът днес, това, което чувстваме, е , че сега науката се изявява като познание за нас. Но най-напред те се
опитаха, примерно, да овладеят огъня. Има един начин да се овладее огъня – външно да се ползва огънят за готвене,
за това, за онова, за всякакви неща. Или може да има метод, чрез който откривате божеството, което управлява
огъня. Ако можете да стимулирате божеството, което управлява огъня и можете да го контролирате, или сте свързани
с божеството, тогава можете да ползвате огъня по начин, който ви харесва. И така, вторият вид хора, които ползваха
мантрите и ягя, и всички тези неща, правеха огнени церемонии и се опитваха да контролират Слънцето, Луната и
всякакви неща – те се интересуваха. Но сега, третият вид хора, които съществуват в центъра, в централната пътека…
Тази пътека се нарича Сушумна и отговаря за нашата еволюция от амебата до този стадий. Заради тази енергия в нас
– да еволюираме – се превърнахме в човешки същества. Защо станахме човешки същества? Никой не пита! Трябва да
задаваме някои въпроси. Всички учени трябва да задават въпроси – защо станахме човешки същества; защо някои
животни бяха изхвърлени и защо се предполага, че ние сме на върха на целия еволюционен процес? А сега каква е
целта ни? Защо сме тук? Какво трябва да постигнем? Централната пътека е много, много важна за нас, за Сахаджа
Йога, защото чрез тези различни чакри, които са там… Едната е по-ниската, после е втората, третата, четвъртата,
петата, шестата и седмата. Тези седем чакри бележат вертикално нашата еволюция. Вертикално. А хоризонтално
изразяват нашето физическо, умствено и емоционално същество. Първата чакра е много важна. Тази чакра е
центърът Муладхара. "Муладхара" означава "поддръжката на корена". Този е центърът на нашата невинност. Първото
нещо, което беше създадено на тази Земя, беше невинността. Невинността е първата енергия, която беше сътворена.
И това е, което трябваше да съхраним преди всичко. Най-важното нещо, което трябваше да съхраним, е нашата
невинност. Ще се удивите, че този център е разположен под Кундалини, не над Кундалини. Кундалини е над това.
Кундалини е енергията, която е разположена в сакралната кост, никъде другаде. Имам пред вид, че хората могат да ви
кажат, чух наскоро, че той казваше: "Вярваме, че Кундалини е тук". Казах: "Може да вярвате в това. Тя е тук!" Имам
предвид, че като вярвате, тя няма да бъде там. Защото това, което виждате, е пулсацията на Кундалини в тази област.
Когато Сахаджа Йога стартира, в много хора можете с невъоръжено око да видите пулсацията на Кундалини в тази
област – при хора, които имат някакво запушване. Тези, които са наред, просто получават своята Реализация без



никакви затруднения. Но при тези, които имат задръстване, много от вас са видели пулсацията в сакралната кост.
Представете си, тази кост се нарича "сакрум"! "Сакрум" означава "свещен". Така че се е знаело, че има нещо в това.
Дори гърците, мисля. Латинският не е гръцки, но можем да кажем, че на латински език тя е наречена свещена. Така че
свещената кост съдържа свещената енергия в нас, позната като Кундалини. Това е зародишът, зачатъчната енергия в
нас. Този факт е бил приет преди хиляди години в Индия и навсякъде. В Библията също се казва, че Мойсей е видял
огненото дърво. Това дърво от огън не е нещо друго, а целият Кундалини инструмент. Говорят за Дървото на живота,
което е същото като това. В Библията се казва: "Ще се появя пред теб като езици от пламък". Това не е нещо друго, а
тези центрове. Тези центрове, можете да видите ясно в себе си, приличат на живи пламъци, каквито са тези. Но тези
са неподвижни, а другите се движат, живи са. Така че това е нещо, което е описано в древните ни книги, във всичките
свети писания. Дори в Корана са го описали като "Рух", Р-У-Х, Рух. "Рух" означава "хладен полъх" – хладният полъх.
Хладният полъх на Светия Дух също е описан в Библията. Не можете изведнъж да започнете нова идея за нещо. Ако е
еволюционен процес, ако е жив процес, трябва да има свое минало, своя история и трябва да кулминира в нещо
плодотворно – както всеки плод има дърво и корени зад себе си. Не може просто да се появиш от някъде и да кажеш:
"Вижте сега, аз създадох плод. Този плод може да се получи ей така". Той няма значение. Ще трябва да е изкуствен
плод. Не може да е истински плод. Ако е жив плод, трябва да излезе от дървото, което е съществувало хиляди и
хиляди години. От това дърво трябва да дойде. Трябва да има основа. Това традиционно се нарича процес на
събуждане на Кундалини. Сега, това беше направено, както ви казах – имаше само една личност по времето на Рама,
Начикета, която се опита да открие. Йога Вашиста беше реализирана душа, без съмнение, но той не даде Реализация
на никого. Само Раджа Джанака даде Реализация на един човек на име Начикета. Дори за Зен-системата, в която се
предполагаше, че хората получават Реализация, казват, че никой не е получил Реализация с изключение на 26 кашяпа.
"Кашяпа" означава "реализирана душа". Само 26, защото, мисля, тя започна около шести век. За шест века е имало
кашяпи, които са идвали и са си отивали един след друг. И след това нямаха нито един, никого. Така че няма
реализирани души. Христос е казал много ясно: "Трябва да се родите отново". Искам да кажа, че цялото послание на
живота на Христос е Реализацията. Защото юдаизмът говореше за дхармата, за поддръжката на баланса в центъра.
Това също, както едно дърво, беше много важно. Но после Христос дойде на тази Земя, за да покаже, че трябва да се
превърнете в Духът. Чрез Своето възкресение Той показа това. Това е посланието на Христос. Но в християнството –
не зная колко хора търсят. Те мислят, че като ходят на черква всяка сутрин, край! Същото е с индийците. Във всяко
свето писание се казва, дори Ведите – първото, което се казва, е: "Ако чрез това познание не можеш да търсиш своя
Дух, всичко е безполезно". Имахме и хора като Шанкарачаря, Ади Шанкарачаря, който беше личност, която се опита да
възстанови хиндуизма. Той е казал: "Какво е животът без Реализация?!". "На йогйе, на санкхйе." При цялото това
говорене, дрън-дрън-дрън- дрън, къде ще ходите да лъжете? Трябва да получите милостта на Майка, за да получите
своята Реализация. Когато за първи път заговори за "Вивекачудамани" – много голяма книга, която написа по
въпросите на индийската философия – хората бяха удивени от познанията му. А по-късно той написа "Саундаря
Лахари", която е просто описанието на Хладния полъх на Светия Дух. И хората казаха: "Какво правиш? Ти просто
възхваляваш Светия Дух и не пишеш никаква философия!". Той каза: "Няма философия. Това е нещо спонтанно, което
трябва да се случи на всички ни и именно възхвалата е начинът да го получите". Представяте ли си от какъв калибър е
неговата личност?! Но това, което хиндуистите правят днес, не е нещо друго, а същите старовремски техники и
ритуализъм и цялата глупост. Те също са объркани. Искам да кажа, че е направена такава каша от всяка велика
инкарнация, че за Мен беше шокиращо да видя как са могли да сведат всяка инкарнация до нулата, до някакъв вид
глупав образ на всяка инкарнация, която дойде на тази земя, за да еманципира, да ви даде по-висш живот, по-висше
съзнание. И така, стигаме до момента, в който трябва да помислим какво трябва да очакваме. Първото нещо е – ако
това е жив процес, трябва да е спонтанен. На хората им е много трудно да разберат, че той трябва да е спонтанен.
Например, ако това цвете трябва да се превърне в плод, каква е техниката? Стоите ли пред него с часове или скачате
пред него, или стоите върху главите си, че да се превърне? Всяко спонтанно нещо, което сте виждали, което е живо, се
случва от само себе си. Няма техника. Когато казвам, че няма техника, хората не искат да повярват, защото искат
техника. Но вие сте приели за даденост всички тези неща, нали? Имам предвид, че спите и един ден откривате, че
времето за цъфтеж е дошло, много цветове има. Една сутрин ставате и откривате, че повечето от цветовете са
станали плодове и приемате това за даденост. Питате ли за техника там? По същия начин каква техника приложихте,
за да станете човешки същества от амебата? Например от състоянието на маймуна до човешко същество – отрязахте
ли опашките си, за да станете човешки същества? Не станахме ли такива спонтанно? Твърде трудно е да се приеме.



Но логично, кажете ми, ако това е жив процес, какво трябва да правим? Невъзможно е да се обясни на хората, че няма
техника. Те трябва да имат техника! Защо искате да имате техника? Нека сами видим. Защото мислим, че трябва да
правим нещо за това. Ако нищо не правим, тогава как можете да го получите? Защото мислим, че каквото и да имаме
на този свят, го имаме чрез нашето усилие, работейки за него. Но какво имаме? Имате всичко мъртво! Например тези
камъни са мъртви и вие сте направили сграда от тях. И какво? Мъртво – от мъртво! Какво живо имате със себе си?
Получили ли сте някакви живи енергии? Можете ли да дадете живот на плод или на дърво? Не можете. Това, което сте
постигнали, е само мъртво. Чрез усилие можете да постигнете само мъртвото. Постигнали ли сте нещо живо? Ако си
зададете такъв въпрос, ще разберете, че живите процеси – трябва да приемем – са спонтанни. Не можем да
прилагаме никаква техника. Щом искаме да имаме техника, трябва да знаем, че нашият г-н Его е този, който иска да е
удовлетворен. Виждала съм хора да правят това. Например ще ви дам много конкретен пример за един господин,
който дойде при Мен и каза: "Не, не. Как може да е толкова просто, Майко? Как може да е толкова просто?". Казах му:
"Виж, дишането ти е много просто. Ако трябва да четете книги и да прилагате техники за дишането си, колко хора ще
оживеят?". Обаче той не се съгласи с Мен. Каза: "Трябва да ни дадеш техника, иначе няма да сме щастливи". В Индия
живее много велика реализирана душа, но той е много строга личност, не е майка и не толерира никаква глупост. Така
че веднъж Ми каза: "Ако някой те безпокои, изпрати ми го". Така че му казах: "Иди и виж еди-кой си гуруджи". Той беше
много очарован: "Този господин ми се обади". Трябваше да изкачи седем мили по един хълм, където живееше този
господин. Отиде там и започна да му говори: "Дрън-дрън-дрън. Виж, Майка не ни дава никаква техника. Тя само дава
Реализация на всеки Иванчо" и т.н. Той каза: "А! Тя не постъпва правилно, нали? Добре. Остани тук, изяж си храната и
спи тук". След месец видях, че господинът дойде да се срещне с Мен с двата си крака около врата си, клатушкащи се
във въздуха. Казах: "Какво се е случило?". Искам да кажа, че наистина очите ми се насълзиха и Си казах: "Какво се е
случило?. Какво му е причинил този гуру?!". Той дойде и започна да плаче. Каза: "Майко, никога не ме пращайте при
този гуру". Казах: "Но ти беше много нетърпелив да отидеш при него, защото искаше да изкачиш нещо, за да го видиш".
Той каза: "Той направи истинска бъркотия от мен". През нощта, защото този гуру… Крайниците му са счупени, ръцете
са счупени, така че той се придвижва върху тигър. Каза: "И този тигър дойде и ме блъсна по едно стълбище край една
река. Лежах там на около 13–14 стъпки долу, а този гуру след 3–4 дни ми пусна някакви ротис, някакъв хляб и каза:
"Изяж го и остани там. И докато не ми обещаеш, че няма да отидеш и да безпокоиш Матаджи, няма да те извадя от
това място!". И после, след два дни, той изпрати няколко души, да го извадят и да го доведат. Той каза: "Не съм тук, за
да взема пари от теб. Не можеш да ми дадеш пари или каквото и да е. Аз само ще ти преподам един хубав урок". Той
каза: "Вече получих достатъчно от него". Той каза: "Сега вземи тези крака около врата ти, доклатушкай се до Матаджи
и тя ще те излекува. Аз няма да те лекувам. И не идвай да ми разказваш приказки!". "О, Господи! – казах. – Вижте
това!". След това, разбира се, се опитахме и работихме върху него. Това е друг въпрос. Но ето какво се случва. Той
каза, че иска техника, така че той му даде една техника. Друг човек, който беше така, един лекар, Ме безпокоеше и Аз
не му казах, но той почувства, че трябва да отиде и да се срещне с този гуру. И в продължение на месец той го накара
да чисти храма на Шива, носейки водата седем мили всеки ден, от сутрин до вечер, с една кофа, чистейки в храма на
Шива. Лекарят се върна. Беше толкова отслабнал, абсолютно изтощен. Казах: "Какво става?". Той каза: "Чистих храма
на Шива един месец". Когато срещнах този гуру, го попитах: "Защо му причини това?". Той каза: "На маймуна е по-добре
да се даде маймунска работа! Няма полза да им се говори нещо за по-висш живот. Не го искат. Искат маймунски
живот. Така че нека скачат и правят каквото искат. Нека бъдат маймуни. Защо трябва да се опитваш да им дадеш
(всичко) толкова просто?". Бях удивена от него. Той каза: "Майко, Ти си Майка, прави каквото Ти харесва. Твоя воля.
Но що се отнася до нас, ние няма да дадем Реализация на никого. Дадох я на един и той е станал безнадежден човек".
Един ден отидох да видя този господин, на когото са му трябвали 25 години, за да получи Реализация. И трябваше
някой, един от Моите ученици, да го покани. Този човек пушеше цигари така, седейки пред Мен и говореше доста
много. Имаше момичета и жени, които масажираха краката му и правеха всякакви неща. Разбира се, той стана,
докосна Нозете Ми. Седна, след това започна да казва: "Защо този Махарадж идва да Те види в Бомбай? В края на
краищата той не трябва да напуска своето място. Той е бил там 108 години" и пр. Казах: "Кой си ти, че да го съдиш?
Защо го съдиш? Той е твой гуру. Защо трябва да го съдиш? Той ти е дал Реализация". "Да, да, той ми е дал Реализация,
зная. Но и аз мога да му кажа нещо". Казах: "Но как стои въпросът с пушенето ти? Ти все още пушиш". "О, не се
безпокой. Аз съм отвъд всичко". Казах: "Добре". Тогава седнах, наблюдавайки го известно време. Казах: "Сега си
отивам у дома". Казах: "Постави Ми тази тика". Казах: "Добре, първо Аз ще поставя". Така че му я поставих. Казах: "Сега
ти постави" и всмуках пръста му. Това е пръстът на Агния, на егото. Всмуках пръста му в Моята Агния и той започна:



"Ха, ха, ха, ха, ха!" – така. Каза: "Майко, Майко, Майко, какво правиш?". Казах: "Нищо, нищо. Ти си велик, реализирана
душа си. Защо трябва да трепериш пред Мен? Защо трепериш? Защо не се оправиш? Защо трепериш?". Той каза: "Не,
не, не, моля Те спри това, спри това". Казах: "Сега, първо обещай, че няма да говориш зле за своя гуру и спри цялата
тази глупост да имаш жени наоколо и да изкарваш пари!". Но после човекът, с когото отиде – изигра го напълно. Само
си представете! Попитах господина, който се срещна с Мен на летището: "Защо даде пари на този човек?". Казаха:
"Майко, защото той каза: "Виж, аз треперя пред Майка, защото Ѝ давах енергия". Казах: "Какъв глупчо!! Защо му даде
парите? Защо не Ме попита какво се случваше?" Ето това е. Когато искате техника, на пазара има хиляда и един да ви
дадат техника, каквото и да е. Могат да ви кажат: "Постави тази свещ на главата си, запали я и върви по улицата". И ще
намерите хиляди от тях, вървящи така, и цената на свещта ще се покачи на пазара, и хората ще го правят. Какъвто и
вид глупост да предложат, на тях ще им хареса да я правят. Например хората на Оксфорд стрийт, стоят там, харерама.
Напълно са изчистили косата си и носят това, което наричаме шенди в Индия, не зная как ги наричате. Продават се на
пазара, знаете ли? Като всички други перуки, продават се като перуки там и трябва да се поставят там. А когато
танцуваха, това падаше, знаете ли! Дрехата и сарито, което носеха, също падаха! Такива глупави хора. Казах: "Какво
мислят? Правейки това, ще получат ли Бог?". Казах: "Но защо не седнете и не получите благословиите? И защо да
правите (това)?". Те казаха: "Но какво им е на дрехите? Каква е нуждата да има дрехи?". Казах: "Въпросът не е в това.
Това, което казвам, е, че ако, оставайки голи можете да станете Бог, всичките животни трябва първи да отидат при
Бог, преди вас!". Трябва да разберете, че това, което трябва да ви се случи, е, че трябва да има ново измерение, което
трябва да бъде просветлено във вас. Ново измерение трябва да дойде във вас. Какво става със собствената ви
енергия? Получили ли сте собствени енергии? Ако сте духовно еволюирали , трябва да имате собствени енергии. Това
е като заробване". Казах: "Какви са собствените ни енергии?". Казах: "Можете ли да кажете къде е Кундалини в този
човек?". Те казаха: "Не, не знаем. Никога не сме чували за нея". "Можете ли да кажете кои центрове блокират? Можете
ли да кажете къде неговите центрове се издигат?". Той каза: "Не, не можем". Така че го извиках и казах: "Ела, получи
Реализацията си". Единият от тях го задържах и някак си го доведох. Мисля, че изобщо не се интересуваше от
Реализацията. Изобщо не го интересуваше. Интересуваше го показността. Искаше да се показва на "Оксфорд Стрийт",
затова отиде там. Абсолютно, тази е истината. Иначе, ако се интересуваше, щеше да каже: "Добре, щом казваш:
"Давам ти Реализация", нека я получа". Той каза: "Как може да е толкова глупаво?!". Казах: "Кое е глупавото? Как може
да е глупаво най-мъдрото?". Но вероятно някой друг е глупав, та вижда неща, които са глупави. Като лудите – ако
отидете в лудница, те мислят, че всички вие сте луди. Веднъж министър-председателят ни отиде в една лудница и
един луд дойде и започна да му говори много любезно: "Как сте? Кога дойдохте тук? Кой сте вие?". Той отговори: "Аз
съм Джавахарлал Неру, министър-председателят на Индия". Лунатикът каза: "Добре, добре, ти също ще се оправиш. И
аз казвах същото нещо". Но как отсъждате дали сте прави или грешите? Къде сте? Отсъждането идва, когато имате
измерението да съдите. Когато сте реализирани, можете да отсъдите. Можете да кажете кои чакри блокират. Когато
Себереализацията влезе, знаете всичко за тези центрове и знаете всичко за тези канали, за себе си и за другите.
Колективното съзнание става актуализация, става част от вас. Като яйцето, когато се трансформира, вие наистина
ставате птица. Това не е просто дрън-дрън-дрън. Просто виждате птицата с крилата ѝ и всичко останало.
Осъществява се трансформация. Съзнанието ви трябва да има това актуално измерение в себе си, вътре. Не отвън,
развивайки някакъв рог или носейки някаква разчорлена коса. Това е нещо, което ви се случва вътре, където
(прекъсване) … , когато започнете да съдите себе си. Но Бог е състрадание. Той е любов. Дава ви шанс, всичките
енергии да се изчистите и да се пречистите. Обаче никой не може да помогне на човек, който е толкова плиткоумен
или хипнотизиран, или който е такава, бих казала, неинтелигентна личност, който не разбира, че нещо трябва да се
случи на вашето съзнание. Едва тогава сте постигнали нещо. Ден след ден те продължават и продължават, и
продължават, и нищо не постигат. Някой Ми каза: "О, те са хора, които много се обичат!". "Как разбра?". "Целуват се
доста много". Казах: "Е, и?". Във всяко разпуснато общество откривате такова целуване. Например, ако отидете във
Франция – имам предвид, че е ужасяващо целуващо се общество, казвам ви! Всеки има право да целува когото си
пожелае. Това понякога е толкова много, че човек наистина се плаши от всичко това – всеки може да дойде и да те
целуне, очаква се от всекиго. Искам да кажа, че не зная как се стига дотам, но е така. Така че казах: "Какво толкова
има в целуването? Няма никаква любов". Любовта не е нещо, което се изразява по този начин, а което работи, което
тече. Тя е енергия, която действа, точно като слънчевите лъчи. Слънчевите лъчи идват и въздействат върху листата.
По същия начин обичта тече и действа върху Кундалини, и тя дава Реализация на другите. Трансформира живота ви.
Ставате изцяло различна личност. Ставате свой господар, справяте се с всичко. Разбира се, някои са, бих ги нарекла,



осакатени хора, така че се нуждаят от малко повече време. Някои са много пъргави, толкова са бързи, че щом веднъж
я получат, никога не я губят. И тогава започва растежът на новата личност, в която започвате да се наслаждавате на
блаженството, което е обещано. Всичко, което е казано преди, трябва да бъде доказано – всяко нещо. Веднъж
отидохме на среща в протестантска черква. Имам предвид католически, протестантски и всякакви неща, знаете ли!
Срещам се с мулахи, свещеници и пр. Но тези хора казаха: "Вярваме в Христос". Казах: "Много добре". Много добро
нещо е да се вярва в Христос, слава богу! Поне няма анархисти или някой, който е анти-Христос, с когото се срещам
тук! "Но – казах – къде е Христос?" "Той е навсякъде." Казах: "Добре. Но как се свързвате с Него?". Навсякъде има етер,
навсякъде има филми, навсякъде има музика, но как ги поставяте в телевизията? Как установявате връзка? Той е
поставен в един център в нас и ние можем да докажем чрез събуждането на Кундалини, че Христос е там. Защото,
когато Кундалини достигне този център, който е върху оптичния таламус, който контролира хипофизата и епифизата в
този център – в този център обитава Христос и това може да бъде доказано чрез събуждането на Кундалини. Защото,
когато Кундалини пристигне на това място и не премине, трябва да кажете името на Христос и тогава Кундалини се
придвижва. Но не в човек, който не е реализиран. Само реализиран може да го направи. Така че има два вида хора,
които откривате чрез Сахаджа Йога – хора, които са реализирани, и тези, които не са реализирани. И тук започва
конфликтът, защото хората, които са реализирани, могат да шокират другите хора, защото казват някои много
позитивни неща. Казват: "Виж, това е неправилно, трябва да се откажеш от тези неща. Това доникъде няма да те
отведе". Те изглеждат точно като вас, но знаят за чакрите ви. И когато ви кажат, вие им се ядосвате и половината от
вас напускат, но не това е начинът. Трябва да се знае, че те просто се опитват да ви помогнат. Те бяха точно същите,
каквито бяхте и вие. Може би дори по-лоши или дори много по-лоши отколкото бяхте вие, но днес са достигнали
мястото, откъдето могат да ви усещат. И вие ще правите същото, така че няма нищо, от което да се шокирате или да се
ядосвате. Обаче има огромна разлика между всеки вид повърхностна техника и истинската, а тя е, че те знаят какво е
това. Ако вържете очите на десет души, на десет млади хора, които са реализирани души – две от тях седят тук –
всички ще кажат едно и също нещо. Например, ако ги попитате къде блокира този господин, те ще покажат един и същ
пръст. Това е такова субективно нещо, толкова лично нещо, в което няма прищевки, нищо . Абсолютно дефинирано е.
Последната точка, която бих искала да отбележа днес, е, че резултатът от Сахаджа Йога е като шоколадът със
слабителното олио, така да се каже. Ползата от Сахаджа Йога се чувства незабавно, незабавно. Преди всичко се
отстраняват физическите неразположения. Сега, за ваше сведение, мога да кажа, че за 10 минути Сахаджа Йога
излекува рака на нашия президент Санджийв Реди, в Индия. За 10 минути. Ракът не може да бъде излекуван от нищо
друго освен от Сахаджа Йога. Това е факт. Например сега лекарите са достигнали етапа, на който казват, че ракът е
причинен от някаква протеинова материя, която ни атакува от областите, които са в нас, които са вградени в нас
откакто съществува Творението. Кои са тези области в нас, нека видим. От лявата страна, Ида нади, или тази синя
линия, е колективното подсъзнателно. От дясната страна, тази жълта линия, която се нарича Пингала нади, е
колективното надсъзнателно. Долу е адът. На върх а е свръхсъзнанието, което наричаме Себереализация, защото
това е седалището на Духа, който е изявен в сърцето. Тези са областите, за които, разбира се, лекарите не знаят. Но за
каквото и да започнат да говорят психолозите, като слепи хора, може лесно да се види, когато светлините са
запалени. Например от лявата и от дясната страна, винаги съм казвала, има същества, които ви атакуват. Тези, които
изчезнаха в Творението, излязоха от циркулация, защото не бяха добри за нашата еволюция. Всички те съществуват
там. Например има някои зеленчуци, които образуват вируси, има някои птици, някои животни и много човешки
същества, които съществуват върху двете страни. Отдясно са хората, които са много амбициозни, които се
занимаваха с материални неща и се опитват да овладеят материята, и опитваха всякакви трикове. Това са хората,
които все още съществуват в нас. Когато се опитваме да стигаме до крайности, или наляво, или надясно, чрез която и
да е от тези техники, получаваме блокажи. И когато това се случва, протеините, така нареченият "протеин 58" и
някакъв вид 56 – всичките не са нещо друго, а същества. Те ни атакуват и отключват рака в нас. А щом бъде отключен,
няма изход, защото щом попаднете в тези области, ще бъдете атакувани все повече и галопиращото състояние се
установява. Например нека вземем случая с рак на кръвта, просто нещо, каквото е ракът на кръвта. Това е
най-простото нещо и е много лесно да бъде излекувано. Давид Спиро се смее над това! Добре. Как го получавате?
Далакът е скоростомерът в нас – далакът, който е разположен отляво като кръгла топка. Не, малко отгоре. Давид,
можеш ли да дойдеш и да им покажеш? Да, правилно. Само трябва да го поставим във Войда, така че е по-добре.
Близо до Войда, може да се каже. Сега. Далакът се ръководи от Свадищхана чакра, която се движи из Войда. И тя е
тази, която наистина установява нашата скорост и темпо; двата неща се правят от Свадищхана чакра. Но бедният



далак създава кръвни клетки за нас. Преди всичко, ако мислите прекалено много, Свадищхана чакра трябва да
превръща мастните клетки за ползване от мозъка и тя пренебрегва далака, черния дроб, панкреаса, бъбреците и
матката. Но когато пренебрегва далака, тази е първата причина, първопричината, можем да я наречем. Второ, хората,
за които се предполага, че са много бързи, тези, които мислят твърде много, също са прибързани хора. Хранят се с
такава скорост, мога да ви кажа! Виждала съм, че хората могат да ометат нещата преди… Имам предвид, че докато ги
видите и – край! Толкова са бързи и ако седя с тях, наистина умирам от глад, защото просто не мога да поддържам
тяхното темпо. Тъкмо си им сервирал и са приключили, всичко е ометено! Ядат с такава скорост и мигновено
приключват блюдото, и хукват за някаква друга работа. Горкият далак трябва да създаде кръв за храносмилането.
Тогава изведнъж човекът хуква и той трябва да даде кръвни клетки за препускането му. След това човекът сяда и
започва да мисли. Докато тича, мисли. Прави много неща. Ние си мислим, че тялото ни е многоцелева машина. И с
едното нещо ще четкаме, с друго нещо ще правим нещо друго, с ушите ще правим нещо друго, с носа ще правим нещо
друго, със стомаха ще правим нещо друго. Така цялото тяло, бедното, е заето с различни неща. Горкото тяло! Тогава
далакът наистина полудява! Откача, както казвате. Не знае какво не е наред с човека. Не знае кога ще скочи и ще се
захване с някаква нова дейност. Така че наистина откача и тогава клетките, създадени от него, стават зловредни и се
появява рак на кръвта. А третото нещо, което наистина, действително я атакува, е, че едно от онези същества
прихваща кръвните клетки и ракът на кръвта се установява. А ракът на кръвта може лесно да бъде излекуван. Видях
три случая, при които лекарите предрекоха, че пациентът ще умре в рамките на 15 дни. Все още е оцелял след три
години, в доста добро здраве. Ако просто изтеглите вниманието си чрез събуждането на Кундалини и тя прониже тук,
вниманието, което е разпростряно наляво и надясно и стига до крайност така, разпростряно, може да бъде
изблъскано върху несъзнанието и незабавно всичките ви атаки приключват. Всички те са оставени "на сухо" в
собствените си места, а вие сте излекувани. Ето как ракът на кръвта може да бъде излекуван много лесно в Сахаджа
Йога. Но това не означава да мислите за всичките пациенти с рак на кръвта, които имате и да ги доведете тук. Това
винаги се случва. Бих ви помолила да не го правите. Вижте, това се случи по времето на Христос и не трябва да се
повтаря отново. Бог се интересува от лечението на хора, които са търсачи, които търсят Бог, а не от лечението на хора,
които не търсят. Не се грижите за лампа, която никога няма да бъде запалена. Просто я изхвърляте на боклука. По
същия начин тези, които са търсачи, получават своята Реализация и се излекуват от рака си, от всякакви нелечими
болести, диабет и пр., от много неща. Имам предвид – безброй неща. Така че първото нещо, което се случва, е
физическо. После – умственото. Знаете, че има някои хора, които седят днес тук, които бяха ужасни епилептици.
Някои от тях скимтяха в продължение на три часа, благодарение на някои велики гуру, които са успели да ометат
всичко, което са имали. Успели са да отнемат всичките им пари и напълно да ги хипнотизират. И тези, които станаха
епилептици, падащи на улицата… дори някои деца, които са тук днес, които са били напълно излекувани от епилепсия,
лудост, шизофрения, всякакви такива болести, защото отново ви се случва същото нещо - че вниманието ви влиза в
несъзнанието, което е колективно съзнание. Колективното съзнание се просветлява във вас, актуализира се.
Себеизявява се. Такъв прекрасен инструмент сте – човешкото същество. Идея нямате. Единственото нещо е, че
трябва да бъдете включени към захранването. Както телевизионният апарат – щом бъде включен към мрежата,
започва да се изявява, вие също започвате да се изявявате. Нищо, което Аз правя. Аз не правя нищо. В
действителност наистина това е нещо, сякаш всичко е готово и една запалена светлина може да запали друга
светлина. Какво има да се прави тук? Вие сте просто готови и само получавате собствените си енергии. Аз не правя
нищо. А защо някой трябва да се чувства зле, ако Аз правя това? Учудващо е! Защото един господин много сериозно
Ме попита: "Защо ти?". Беше лекар. Казах: "Докторе, ще съм благодарна, ако дойдете на Моето място. Тук съм и трябва
да работя до два часа през нощта. Трябва да работя толкова усилено. Такава неблагодарна работа! По-добре вие я
вършете. Ще съм щастлива да бъда Ваша ученичка! Каквото и да кажете, ще го правя с готовност. Вие събуждайте
Кундалини на хората!". Той каза: "Но аз не мога". Така че казах: "Ето защо Аз съм тук!". За лош късмет зная това! За
жалост зная това! Какво да правя сега, като се очаква Аз да го правя? От вас се очаква да правите много неща, които
Аз не мога да правя. Например вие можете да шофирате, Аз не зная нищо за това. Не разбирам вашата икономика, не
разбирам вашите закони, не мога да разбера нещо, за което се предполага, че се разбира от нормалното човешко
същество. Обаче Аз разбирам Кундалини. Ако Ме помолите да отворя обикновен пакет с мляко, не мога. Но мога да
отворя Кундалини. Какво да се прави? Зная това, така че защо трябва да се чувствате толкова наранени във връзка с
това? Аз съм Тази, от която се очаква да го прави. И това е единственият проблем, ако можете да го преодолеете – че
Вие знаете толкова много неща, Аз не зная толкова много неща – тогава няма да има никакъв проблем с егото,



заставащо помежду. Ако трябва, примерно, да направя нещо, да фиксирам това, ще трябва да помоля Дъглас да го
направи. Не зная как да го фиксирам. Мога да го разваля, не зная как да го ползвам. Така че това е положението –
толкова е просто. А това трябва да се направи. Всичко беше обещано. Трябва да го направя. През цялото време е било
обещавано. Цялото това събитие е било обещано. Ваше право е да го получите. По-добре би било да го получите. Не
можете да платите за него. И дума да не става! Това е обида. То е любов. Не е търгашество. Любов е. Не можете да
платите за нея. Не можете да Ме купите. Аз съм и доста илюзорна. Искам да кажа, че мога да прилагам трикове, така
че внимавайте с Мен. Ако се опитате да Ме отхвърлите, Аз ще ви отхвърля сто пъти и ще излезете от циркулация. Така
че внимавайте, защото не съм толкова семпла, колкото изглеждам. Казвам ви го предварително, така че внимавайте.
Все пак вие ще забравите за това, защото изглеждам много семпла. Но не съм. Зная толкова много неща за вас, че е
възможно да се опитам просто да ви изведа от циркулация за известно време, докато получа наистина искрени, добри
хора тук, които получават своята Реализация. А по-късно можем да опитаме с тези хора, които са излезли от
циркулация. Нещата работят по този начин. Много пъти сахаджа йогите мислят, че много малко хора идват в Сахаджа
Йога. Казах: "Така трябва да е, защото това е истинска работа". Това не е като да станеш член на нечия организация и
да получиш удостоверение: "Добре, ти си сахаджа йоги". Няма такова нещо. Това трябва да се случи. Кундалини трябва
да дойде. Трябва да почувствате вибрациите. Това е нещо, което се случва. Докато не се случи, не може да се даде
фалшив документ. Това не е като изкуствено цвете. Истинско цвете е. А за да се появи истинското цвете, е
необходимо време. Няма значение. Имам предвид, че не можем да дадем фалшив документ. И така, второто нещо,
което се случва, е емоционално. Третото е духовно. Можем да кажем, че по духовен начин разбирате Сахаджа Йога.
Разбирате какви грешки сте допуснали, при какви неправилни хора сте били. Веднага разбирате. Откривате това. А
също ви се казват всички тайни – как да го правите, как да издигате Кундалини. Вие можете да издигате Кундалини.
Само ако Кундалини е пресякла Агния, можете да издигате Кундалини. Щом получите Реализацията си, можете да
давате Реализация на другите. Поради екстрената ситуация трябва да дадем Реализация на хиляди и хиляди, на
милиони и милиони. Вие можете да давате Реализация на хората. Всичките тези хора са дали Реализация. Не само
това, вие можете да лекувате хората. И можете да узнавате как прогресирате, къде сте, кои са чакрите, къде са
разположени по пръстите ви, къде отиват. Всичко можете да знаете. Всичко е вътре, не отвън. И това трябва да се
случи с всички ви. В края на краищата Аз съм тук единствено за тази работа. Ще работя много усилено и съм работила
много усилено. Всички знаят това. Но вие трябва също да разбирате, да съдействате малко. Получете Реализацията
си. След Реализацията и вие ще трябва да работите усилено. Но преди Реализацията просто оставете това на
реализираните хора. Както когато не знаем да плуваме, е по-добре да оставим това на хората, които владеят
плуването. Щом изучите плуването, вие също обучавате другите. Няма нищо такова като младши, старши и пр. Не е
така. Така че се заемете с това като семпли хора, не с цялата неправилна идентификация с егото. Някой издигаше
Кундалини така и един господин си тръгна. Казах: "Защо?". Той каза: "Защо прави това така?". Казах: "Но Вие не
знаете". Да предположим, че някой се опитва да ти помогне да плуваш. Той поставя ръката си под корема ти. Ти му се
ядосваш: "Защо правиш така?". Искам да кажа, че той прави така, че да не потъваш. Но такива са нещата. Вие не
знаете техниката, която тези хора знаят. Вие също ще узнаете техниката на Кундалини, която е жива техника, защото
все още не сте живи. Когато сте реализирани, ще знаете, защото енергията ще тече от ръцете ви. Можете да чувствате
по ръцете си течащия хладен полъх. Има само едно предупреждение към всичките ни западни търсачи, което винаги
отправям: Вие сте велики светци. Зная, че сте търсачи. Много сте искрени, честни, всичко е налице. Обаче имате един
недостатък, и той е, че мислите за всяко нещо. Дори сте организирали Бог. Организирали сте нещата, свързани с Бог.
Вече имате предварителни идеи за него. Всичко е налице. И всеки, който се опитва да ви играе някакви номера – вие
сте щастливи с него и тръгвате с тази личност на драго сърце. Но тук вие сте тези, които трябва да знаят, тези, които
трябва да постигат, вие сте тези, които трябва да отсъждат. Никой няма да ви каже, че сте добре, докато вие не
кажете, че сте наред. Вие сте тези, които трябва да повярвате в това. Това, което се случва, е, че след Реализацията
Кундалини се издига и пронизва фонтанелната област, където получавате своето Кръщение. Можете да почувствате
хладният полъх да излиза от главите ви, наистина можете да го чувствате. Но после забравяте тази опитност,
прибирате се у дома и започвате да мислите за това. Щом започнете да мислите, всичко пада долу, защото то е отвъд
мисленето. Събитието е отвъд мисленето. Случило се е без мислене. Кундалини не се издига чрез мислене. Така че
просто позволете на нещата да работят. Когато това се случи, ще се изненадате, че енергията тече. Да предположим,
че електричеството идва, влиза и виждате, че светлината примигва. Ако започнете да мислите за това, мислите ли, че
ще върнете светлината? Не. Трябва да оправите свързването. Това е нещо такова. Така че мисленето ви създава



криволици, хората се губят, после се връщат. Ако впоследствие загубите Реализацията си, това отнема време, отнема
време. Главоболие е за Мен и е главоболие за вас. Много хора правят така. Но, моля, не го правете. В края на
краищата вие сте търсачи от векове. Защо трябва да пилеете енергията си и време, а също и Моето. Бъдете разумни и
мъдри. Получете Реализацията си и се придържайте към нея. Откажете се от всичките си неправилни идентификации.
Всичко това са неправилни идентификации. Не стигайте до момента, в който ставате безпомощни и трябва да се
откажете от тези неправилни идентификации. Казах на един човек: "Твоят гуру не е наред", обаче той не Ми повярва,
защото Войдът му беше блокиран. После стана епилептик, разболя се. След това дойде при Мен. Трябваше три месеца
да работя върху него. Така целият процес по еманципацията се забавя. Ето как теглите надолу енергиите на
Божественото. Има толкова много неща, които могат да се кажат. Както знаете, има лекции и лекции, а Дъглас има
толкова много записи. В самия Лондон съм направила толкова много. За да разберете защо Лондон и защо Англия,
по-добре прочетете "Милтън" на Уилям Блейк. Той е предрекъл всичко, което ще се случи – че Англия ще се превърне в
Иерусалим, че ще бъде място за поклонничество. Описано е всичко, което е Сахаджа Йога. Това е прекрасно
предсказание. По-добре го прочетете, за да разберете. Описано е дори, че ашрамът ще бъде в Долината на Ламбет.
Описано е, че началото ще бъде в Съри Хилс, където най-напред дойдох и отседнах. Накрая той е описал, че Самата
Дева ще осъществи нещата, че Майката ще изработи това. Всичко е красиво направено. Вие имахте такъв велик поет
като Блейк, който вече ви е направлявал. По-добре е да приемете напътствието от такива хора. Другият е Шекспир,
който беше друга велика реализирана душа, която посочи безсмислието на глупост, каквато е така нареченият
романтизъм, и пр. Така че бъдете разумни в това отношение, бъдете мъдри. Имате велико наследство – вашият
Стоунхендж и всичките тези неща. Говорила съм за това какво представляват. Това място е било подготвяно от много
светци преди, а днес вие сте родени тук. Тук сте, за да постигнете своето най-висшe. Има цел зад това. Както казах,
Англия е сърцето на вселената. Без съмнение тя е сърцето, затова съм тук. Не дойдох като имигрант или нещо
подобно. Дойдох, защото съпругът Ми беше избран на този пост. И Аз дойдох тук. Всичко това беше организирано. И
само поради това Аз съм тук, а вие ще бъдете щастливи да разберете, че е избран отново за пет години, така че ще
бъда тук още пет години. Тъй като Англия е сърцето, трябва много да внимаваме, защото всичко се съединява чрез
сърцето, а Духът живее в сърцето. Англия е сърцето, Индия е Кундалини, а Европа е черният дроб. Вижте
противоречието: там, където е Кундалини, в Индия, хората спят. Кундалини спи. В Европа, където е черният дроб,
където е вниманието, хората са пияници, пият и черният дроб е излязъл от строя. В Англия, където е сърцето, то е
летаргично. Кажете ми сега, какво да правя. Тази е ситуацията, в която се намираме, така че трябва да се издигнем до
нея и да постигнем целта си. Англия е много важна, много, много важна и Аз ще работя много усилено тук, няма
съмнение. Но всички вие трябва да Ми помагате и да разберете, че е дошло времето да получите това, което сте
търсили. Всички трябва да постигнете това, което сте търсили, точно сега. Бог да ви благослови! Бих искала да Ми
зададете някои въпроси. Но не задавайте спорни въпроси от рода на: "Прочетох в тази книга, в онази книга…". Или че
някой е бил на отдалечено място: "Какво мислите за този гуру, за онзи гуру?". Няма да влизам в спорове. Така че не ме
питайте за никакъв гуру. Сами ще откриете. Задавайте смислени въпроси, свързани с Реализацията. Въпрос: Ако се
чувстваш напълно блокиран, ако не можеш нищо да направиш, какво правиш? Шри Матаджи: Оставете това на Мен.
Аз съм доста добра в това. Имала съм всякакви видове блокажи – планини след планини. Не знаете през какво съм
минала. Сега съм експерт. Ти не си толкова блокиран, поне що се отнася до теб, така че не се безпокой. Вижте, Аз
работих усилено години наред, за да изуча всичките преплитания и комбинации. Влизах в Кундалини и в… за да открия
какви са блокажите. И зная как да намеря изход. Вие просто оставете това на Мен. По-късно, когато получите
Реализация, ще ви кажа всичко, всяка тайна. Всичко ще ви кажа и самите вие ще станете майстори. Така стоят
нещата. От какъв вид блокаж се страхуваш? Отговор: Някакъв вид страх. Шри Матаджи: Много е лесно да се овладее
страхът. Вижте, това се получава поради обусловеностите. Хората са… Не зная защо го правят. Не мога да обясня.
Човешките същества са много трудни. Наример във Франция казаха: "Майко, ако кажете, че сте щастлива личност, ще
помислят, че сте наивна". Казах: "Защо?". "Защото нямате никакви проблеми. Така че трябва да сте много нещастна
личност, трябва да покажете, че сте нещастна. Бузите ви трябва да са хлътнали така, трябва да изглеждате досущ като
затворник от Цейлон". Казах: "Наистина ли?". Казаха: "Ако отидете така, Майко, в такова щастливо настроение, изобщо
няма да Ви вземат насериозно". Казах: "Не мисля". Казаха: "Трябва да страдаме". Това е, което искат. Казах: "Но защо?
Христос е страдал заради вас. Сега защо искате вие да страдате?". Но те казват тези неща. Всъщност така е с тези
хора, виждала съм ги да казват така. Казах: "Ако е така, вие сте хора, които имат проститутки по улиците, наредени
една след друга. От другата страна имате кръчми. Имате гейове и прочие глупави неща навсякъде. Вие сте нещастни.



Правите всекиго крайно нещастен". Казах: "Аз съм нещастна, защото виждам този вид неща да се случват тук, а вие
казвате, че вие сте нещастни. Изобщо не сте нещастни. Вие просто се измъквате". Страхът също е друг вид
обусловеност във вас. Той идва при вас, защото мислите: "Ще трябва да изгубя нещо". Не вие разцъфвате в нещо.
Защото сте красиви. Аз виждам тази красота, виждам този Дух, а вие сте Духът. Изпитвате страх, защото не можете да
видите това. Това е просто обусловеност. Вие просто разцъфвате. Четохте ли някоя от онези ужасни книги за
Кундалини? Ето, това е! Много е лесно да се преодолее. Ето какво ще ви кажа. Един селянин идва в града. Той никога
не е виждал електричество и поставя двата си пръста в контакта. И това е същото. Те са абсолютно неоправомощени.
Знаете ли, те не знаят какво е Кундалини! Бях удивена. Има такава голяма книга, в която той казва, че Кундалини е в
стомаха. Казах: "Какво да се прави?". Такава голяма книга е написал, знаете ли! Преди всичко те са наивни, не са
оторизирани, не са свети. Не всеки може да върши работата по Кундалини. Трябва да си оправомощена от Бог личност
и да си свята личност. Особено пък господинът, зная, който е написал книга, води такъв ужасен частен живот! Толкова
е парично ориентиран! Говори за Кундалини! Изненадах се. Взема пари от всекиго, води такъв ужасен живот, съсипва
жените и прави всякакви неща – изнасилва ги! И казва: "Моята Кундалини се издигна и ме безпокои". Така казва. Ами
ще го прави! Всъщност не Кундалини безпокои. А Божеството, седящо тук, в първата чакра – Шри Ганеша. Той е
Божеството на невинността, което инкарнира като Исус Христос. Само той орязва хората, които се опитват да боравят
с Кундалини. Те дори се опитват да насочват невинността ви, която се грижи за вашия секс, към майката. Представете
си само какво греховно нещо е това! Невинността е тази, която е вашата специална енергия. Ето защо хората дори не
са спонтанни сега в секса. Те само мислят за него. Знаете ли какъв е настоящият брой на импотентните хора на
Запад? Знаете ли, че в самата Швейцария от пет семейства само едно може да създава деца? Те са импотентни. Ако
мислите за секс, можете да станете импотентни. Цялата спонтанност се губи. Тук хората придобиват изтънченост в
това отношение – или ставате изнасилвачи, или абсолютно импотентни хора. Отивате или надясно, или наляво. Така
че тези хора, които говорят за Кундалини, нямат усет за пропорция. Водят много лош живот и не са свети хора. Нямат
чувство за святост, за праведност. Имам предвид, че проблемът е в праведността. Когато говоря за праведност, те
мислят, че съм викторианка. Казах: "Аз съм не само викторианка, но дори много по-ранна – Аз съм древна" Това е
положението. Но Аз не казвам да станете праведни или нещо такова. Нищо подобно, защото това е трудна задача.
Това, което ви казвам, е да получите Реализацията си. Автоматично, ще го правите автоматично. Защото това е нещо,
което наричаме религия, тоест праведността се просветлява във вас. Вие просто не можете да го правите. Така че
няма да ви казвам. Казах ви, че съм илюзорна. Просто ще издигам вашата Кундалини. Вие сами ще се отказвате. Не
казвам да се откажете от опиатите си, нищо, но вие просто се отказвате. Не казвам да се откажете от питиетата си. Не
казвам да се откажете от цигарите си. Има много, които напълно са се отказали, защото са открили Абсолюта. Ясно?
По същия начин и страховете ви ще изчезнат. Но не мислете за тях. Точно сега седите пред една много могъща
личност. Не се безпокойте. Да? Има ли някакъв въпрос? Още един и след това ще направя необходимото. Някой?
Въпрос: Майко, Вие споменахте за извънредната ситуация. Какво имахте предвид? Шри Матаджи: Страхуваш ли се
вече? Казах "извънредна ситуация", защото е започнал Страшният съд. Той е в атмосферата. Никакви земетресения за
вас, ясно? Не виждате ли, че има извънредна ситуация? Хората искат да има и можете да я почувствате. Навсякъде се
говори за нея. Всеки знае, че има някакъв вид атмосфера на извънредна ситуация. Всеки препуска, но никой не знае
защо. Не се безпокой. Ти си реализирана душа. Спешното е да давате повече Реализация на изток (от Лондон), хора.
Ясно? Друг въпрос? Няма. Добре. Защо ви помолих да зададете въпроси? За да не задавате след това никакви
въпроси, а просто да го имате. Ако сте гладни, просто ще се нахраните. Бих ви помолила да свалите обувките си и да
поставите краката си върху земята. В действителност Аз не се нуждая, но го правя само за да ви доставя удоволствие.
Всичко е наред, мога да се справя. Защото ще кажат: "Защо Вие не си свалите обувките? ", знаете ли. Добре. И така,
поставете ръцете си към Мен, изпънати така, и трябва да затворите очите си. Много е важно да затворите очите си.
Защо? Защото, ако очите ви не са затворени, когато Кундалини се издигне над Агния, тя няма да се издигне, защото
зениците се разширяват и тя спира там. Но ако очите ви примигват, тогава отворете очите си и Ме гледайте. В случай
че не примигват, всичко е наред., Някои от вас може да чувстват малко горещина и ако сахаджа йогите ви кажат нещо,
просто ги послушайте, не им се ядосвайте. За ваше добро е. Ако ви кажат да махнете нещо или да направите нещо,
по-добре е да ги послушате. Просто поставете двете си ръце към Мен. Просто ето така. Вижте дали очите ви
примигват. Смешно нещо, днес центърът, в който блокирате, е Лява Набхи. И трябва да решите едно нещо – да се
ожените някой път, защото има велики души, които трябва да се родят, а ние трябва да им осигурим родители, които
са реализирани души. Ако все още не сте женени, само кажете: "Майко, ще се оженим". Това е всичко. Ще стане. Все



още Лява Набхи. Сватбената институция също трябва да се вкара в ред, защото, ако тези велики души трябва да се
родят, трябва да им дадем гнездо, семейство, където да се родят. Иначе бедните индийци ще трябва да отгледат
всичките деца на света. Поради екстрената ситуация много хора се раждат, но те не биха искали да се родят в място,
където родителите убиват децата си или където родителите се карат помежду си и всеки ден се развеждат. Така че
бедните индийци трябва да поемат тежестта върху себе си. Маркус, затвори си очите. Затвори си очите, Линда.
Затвори очи. Кундалини не излиза над твоята Хамса. Затвори си очите. Постави вниманието си в Сахасрара. Има Войд
и Лява Набхи.
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Пуджа за Дивали Хампстед, Лондон - 9 ноември 1980 г. ... английски, в смисъл че седнахме заедно и преведохме
санскритските пуджи на английски и се опитахме да ги направим по-разбираеми за човешките същества. [към някого
настрани: Ти трябва също да направиш пуджа. Наистина върви надолу.] Това е денят на вечерната пуджа на
Махалакшми, не само на Лакшми. Има разлика между двете. Махалакшми е една от трите сили, от главните сили на
Адишакти, както знаете - Махалакшми, Махасарасвати, Махакали. Тези три сили имат сили също на материално ниво,
а и на фино ниво. Така че силата Махалакшми се постига след силата на Лакшми. Така че Лакшми има осем сили.
Лакшми беше родена или излезе от морето, великият океан, който беше разбиван преди много хиляди години. А Тя
излезе от морето, защото беше Дъщеря на океана. Ето защо е наречена Нийраджа – нийра значи „вода”, а джа –
„роден от”. И това, раждането й, се случи преди хиляди години. Какво представлява Лакшми, вижте какво изразява
символично? Тя изразява съзнанието, Лакшми изразява съзнанието, тъй като Тя излезе от морето. Както знаете,
съзнанието започна първо да расте в морето. Животът започна своето съществуване в морето, като начало, а после
се разви. Без живот няма съзнание. Първо е животът, защото всичко е джада, всичко мъртво, и после то се превръща
в живот, тоест има съзнание. Така че съзнанието започна да расте в морето. Това е символичната проява. На грубо
ниво можете да го разберете по този начин. Но всъщност финото ниво е точно обратното. Но понеже виждаме нещата
от грубата страна, затова казваме "това е символично", но всъщност ако погледнете от другата (фината - б. пр.) страна,
ще кажете, че това е символично (материалната страна - б. пр.). Разбирате ли този подход? За Мен е символично как
се видя как животът сие появи в морето и стана осъзнат. За Мен това е символично, а за вас е символично точно
обратното. Имам предвид, че Аз виждам нещо от тази страна, по този начин, докато вие го виждате от другата страна,
по друг начин. Разбирате ли? Ако искате да нарисувате нещо върху стъкло, как ще го нарисувате върху стъклото?
Имате ли представа? Първо започвате да рисувате най-външното нещо, което трябва да нарисувате. Например ако
рисувате Богинята, първо ще нарисувате Нейните украшения, после Нейното сари, после Нейното тяло. Така от тази
страна ще се движите навътре, ако рисувате върху стъкло, защото трябва да го видите от другата страна. Но да речем,
че трябва да го нарисувате върху платно, ще рисувате по противоположния начин. Първо ще нарисувате тялото, после
сарито и тогава украшенията. Така че един си мисли, че е символично, понеже мисли от своя си ъгъл, а за другия,
който е от другата страна, другото е абсолютно символично. И е изненадващо, че всичко е толкова символично и
толкова едно и също, че каквото и да кажее, финото си остава фино, а грубото си остава грубо. Този, който е на финото
ниво, вижда грубото като символичен израз на своето фино внимание. Тя беше родена в морето, беше наречена
Нийраджа. Нийра означава вода. Както знаете, едно от Моите имена е Нийра, от Нирмала става Нийра. От Нирмала
получих три имена - Нийра, Нийма и Нийла; четири имена бих казала – дългото е Нирмала. Така че Нийра значи вода,
тоест Тя е родена в морето. Името Мария е същото - Мириам или Мери, не знам как го казвате на английски, но Мария
идва от Мари, от думата "мари". Самото Мари идва от думата Мери. Така че Махалакшми или Мария е наречена така,
защото Тя беше родена в морето и ето как името Й беше Мери, Мариана също; някой хора я наричат Мариана, други
я наричат Мириам. Всички тези думи показват, че Тя беше родена в морето. Така че Тя е Махалакшми, а сега - Мария, а
Ганеша е детето. Ето вижте как нещата работят символично, така че само на Дивали Лакшми и Ганеша са почитани,
само тези две личности. Можете ли да го разберете? Символът на Махалакшми за Мен е (Дева - б. пр.) Мария, а за вас
Махалакшми е символът. А символът на Ганеша отвън е Христос, Той символизира Ганеша. Така че и двамата са
боготворени само на Дивали. Всъщност това е Рожедество Христово. Това е истинското Рождество, което беше
отдавна, и това беше времето, когато младенецът Христос се роди, не на 25 декември. Въпреки че в недоразумение,
няма значение - задръжте го така. Няма значение кога точно е роден Той, защото тогава имаше много голям фестивал
и Той се роди след фестивала, наречен Валаанан. Не зная как му казвате в наши дни, но по онова време се наричаше
така. И Младенецът се роди по това време, и тогава се празнуваше Рождество. Съвпадаше с това, но някак си - не
знам как - се премести, преместиха го. Може и да откриете някъде, че истинското Рождество е преместено. Йоги: Да,
така е, това е известно. Шри Матаджи: И символично през този живот също, в Кали юга се случи същото нещо -
Махалакшми и Ганеша се родиха и ето защо са боготворени. Сега някой може да попита защо Ганеша и Махалакшми в
крайна сметка са боготворени на Дивали. И това беше най-тъмната нощ. Беше най-тъмната нощ и имаше една звезда.
А понеже беше такава тъмна нощ, тази звезда се забелязваше много добре от всички. Беше студена, много студена
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нощ, и тъмна нощ. Така че символът на Дивали е много голям за Сахаджа Йога. Най-напред, трябва да знаете, че има
четири дни, които се празнуват на Дивали, но има още един добавен ден в Махаращра. Първият ден на Дивали е
наречен Дханатрайодаши - това е 13-ия ден на луната. Понеже това е денят, когато Лакшми - първата - е родена на
13-ия ден. Това означава, че Тя е родена като Грухалакшми, като жена-домакиня. Съществуват осем форми на
Лакшми, които тя ще прочете сега, а Аз ще ви кажа по-късно какво е значението им. Просто една от тях е
Грухалакшми. Така че първата форма е Грухалакшми. Тя е родена като Грухалакшми, като за начало. Това означава,
че също човешкото съзнание започна действително да навлиза в еволюционен процес, когато хората започнаха
семеен живот. Докато скитаха, придвижваха се от едно място на друго, бяха като животни. После, когато установиха
семейството, тогава Грухалакшми заработи и ето как се усети първото пришествие на Грухалакшми. Така че Тя е
първата Лакшми, която се роди и ето защо 13-ият ден е денят на Грухалакшми, на домакинята. Така че човек трябва да
отиде на пазара и да купи някакъв съд или нещо, което тя използва за готвене у дома. В Индия на 13-ия ден всеки
отива и купува съдинка или, можем да кажем, кухненска принадлежност или нещо подобно. Или може да купят сари
или злато, или нещо за Глухалакшми. Това е денят на жената-домакиня. Така че за да се достигне Грухалакшми,
трябва да се разбере, че майчинството е много важно. Майчинството като Грухалакшми е важно. А вторият ден е дори
още по-важен, защото беше убит Наракасура. Ужаснит Наракасура, както го знаете. Но всъщност на този ден много
ракшаси са убити в много... Това е денят определен за убиване на ракшаси. И тогава всички те са вкарани в ада. На
14-ия ден са вкарани в ада. И това се нарича Нарака Чатурдаши - денят, когато адът е отворен. На този ден от Сахаджа
йогите се очаква да спят вечерта, докато всички други вършат всякакви тантравидйа, и всичко това на 14-ия ден.
После, 15-ият ден е най-тъмната нощ, това е най-тъмната нощ, когато няма луна (новолуние - б. пр.). Абсолютно, това е
денят, когато се празнува Дивали. Но символично, в Индия също, на този ден Шри Рама се върна в двар..., в своя
дворец, и беше коронясан на същия ден. Така че значението на Дивали е изразено по този начин - това е денят, когато
Наракасура с всички останали са убити и са отишли в Нарак, отишли са в ада, а хора сега са се спасили от тях и
празнуват радостта. И това е времето, когато се роди Христос. Ето защо светлините се запалват точно през нощта,
защото Той се роди в 12 ч. през нощта. А следващият ден се празнува в Индия само в Махаращра. Не знам дали иначе
хората го празнуват. Вие празнувате ли го? Йоги: Не зная. Шри Матаджи: Няма значение. Това е първият ден на луната.
Предците на вашата Майка, Шаливаханите, те започнаха календар от тази дата. Така че на първия ден от луната се
празнува Нова година. Вижте, символично Христос е роден и Нова година се празнува на следващия ден. Щом Той се
роди, започва нова година. Следващата година започва - това е Нова година. В много части на страната и е Нова
година, където живееха Шаливаханите. Шаливахана беше Мой праотец, бих казала; това беше династия. И тази
династия управляваше в Индия от много отдавна. Дори в старите Пурани е писано, че са помогнали на Кришна във
войната. Знаете доста много за цялата история на Шаливахана. така че тогава започна Новата година. Така че за вас,
за Сахаджа йогите, това е Новата година; трябва да го приемете. А вашата Майка е от тази династия. Имам предвид,
че не ви го налагам, но ако искате, можете да я празнувате сега. После, вторият ден също е много важен. Това е
вторият ден на луната - тогава Луната излезе от морето. Според митологията Лакшми излиза от морето и с Нея излиза
също Луната, която е само на два дни - нова луна, но само на два дни. И тя (Луната, но Чандра е от мъжки род - б. р.) се
счита за брат на Лакшми, защото са родени по едно и също време от морето. Така че Той (Чандра - б. пр.) е брат на
Лакшми. Всичко е много символично; много, много символично. Вижте, Лявата страна, знаете, принадлежи на
Махакали и от тази страна трябва да има също брат, отляво. Но всъщност, ще се изненадате, Той е брат на Лакшми.
Понеже е брат на Лакшми, Той е приеман за брат на всичките богини - един брат за всички тях. Така че Той е
единственият брат - Луната - така че е ваш чичо, Той ви е вуйчо. Много е интересно, защото имаме специални права
върху нашия вуйчо - можем винаги да помолим за Неговата помощ. И има една дълга история как стана биенето на
океана и Шива видя цялата отрова да излиза. Така че Той изпи отровата, защото само Той можеше да я изпие. И
главата Му така се загря, че Той пожела нещо да охлади гърлото Му, та взе Луната и я постави на главата Си. От там е
Луната като корона. Ако погледнете, понеделник е денят на Сахасрара. Понеделник е денят на Луната . Понеделник е
денят на Сахасрара. Садашива сложи Чандра на главата си. И ето защо индийците се подкачат с "зет ти ти се е качил
на главата" - много е добро това. Вижте, и е много символично - за вас, не за Мен, а за вас - зетят или шуреят се е качил
на главите ви. Той е много важен, а ако зетят е ядосан някакси, тогава дори Садашива ще трябва да помисли два пъти.
Обикновено това е специална връзка, която е много мила и много изразителна. А ако искате да я разберете, този зет е
леко непослушен - братът на съпругата ви - и ако искате жена ви да е доволна, понеже тя е силата, то трябва да
държите този зет доста доволен. Така че Шива си каза, че е по-добре да го държи на главата Си. И Го качи там. Ако



има непослушно дете, какво правите с него? Слагате го някъде, където не мърда. Ако изведете детето навън, го
слагате на такова място. А Той (Чандра - б. р.) е много скъп на Садашива, който наистина Го обича по специален начин,
и това е денят, в който всички сестри почитат братята си - това е много важно. В деня на ракша бандхан те дават
символичен израз на желанието си техните братя да бъдат добри. Но на този ден почитат братята си, всъщност ги
боготворят. Братята биват поканени в дома, карат ги да седнат на специално място, после им правят аарти. Понякога,
ако братята са много малки, ги изкъпват хубавичко. Ако братята са по-големи, си покриват телата, но биват поливани с
вода като символ, а после им дават нови дрехи; и се приготвя специална храна на този ден. А им се сервира първо на
тях от специалната храна, а после на съпруга. винаги се сервира първо на съпруга, на този ден първо братята
получават храна, а после доста се подкачат със зетя. А по-младият зет дразни леко съпруга на сестра си и е много
хубаво събитие. Нарича се бхау-бидж . И на този ден братът дава нещо за подарък на сестрата. Можете да й дадете
нещо, дори да нямате нищо, а можете да и дадете и нещо голямо. Такъв е този ден. И е толкова хубаво да се прави.
това е денят, когато просто можем да бъдем всички заедно. Но за Грухалакшми братът е много важен. А
братско-сестринските отношения са основата на нашия колектив в Сахаджа Йога. Ако разберете, че
братско-сестринската връзка е любов, която е много чиста... Няма очаквания, тя е просто любов - даване на любов и
получаване на любов. И една абсолютна чистота би трябвало да съществува в нашите отношения, щом като Сахаджа
йоги се наричаме братя и сестри. И тъй като има разбиране, пълно разбирателство между братя и сестри в едно
семейство, трябва да се знае, че ние всички сме част и частица от едно семейство, родени от една и съща Майка.
Никой не трябва да подпалва война, никой не трябва да става нещо велико, никой не трябва да поправя другите, никой
не трябва да казва, че е нещо уникално. Всички вие трябва да постигнете нещата заедно и да намерите решението,
работейки заедно в пълен унисон и приятелство. Всеки, който се опитва да се откъсне или излезе, или стане нещо
друго, излиза от обръщение и е безполезен за Сахаджа Йога. Подобна личност е напълно безполезна - тази, която се
опитва да излезе от семейството. Всички вие би трябвало да се подкрепяте едни други, да си имате доверие, да не
търсите грешки, да се отнасяте едни към други с уважение и любов. Това е най-важното нещо, ако Сахаджа йогите не
разбират, че вие сте светци и трябва да уважавате това. Например, не можете се съмнявате едни в други - не можете,
не е позволено, забранено е. Не трябва да се съмнявате едни в други - внимавайте. Бих казала, че ако някой ви удари
по едната буза, обърнете другата. Това изработете тук. В тази Сахаджа Йога това, което трябва да направи човек, е да
не критикува никого, да не кастри никого. Всички вие сте светци, защо не го признаете? Как можете да обиждате
светец? Вие сте Божии хора, осъзнавате ли го? Как можете да правите забележки на някого и да казвате, че някой не е
добър, а друг е добър? Ако започнете да го правите, някой друг ще се възползва от вас и наистина ще ви тласне
надолу, и ще попаднете в голяма беда. Никога не се поддавайте на подобни смешни идеи, че вие сте по-добри от
другите, че можете да се справите по-добре от другите. Този, който започне да се прави на по-добрия, вреди
най-много. Няма състезание в Сахаджа Йога. Откажете се от тази идея за състезание. Вие сте братя и сестри, трябва
да се подкрепяте едни други, да си помагате. Ако някой тръгне надолу, опитайте се да оправите нещата. Ако откриете,
че някой пада твърде много, шубитирайте го. Но ако някой си мисли, че е много велик, че има нещо специално или
някакво качество... Да предположим, че някой се мисли за много чист, той би трябвало да се обеси на най-близкото
дърво. Точно това усещам понякога, понеже по този въпрос текат много караници. Но ако някой си мисли, че има
право да е мърляв, също би трябвало да се обеси на най-близкото дърво и да знае, че Аз служа за пример на другите.
Трябва да уважавате. Ако няма взаимно уважение, тези отношения брат-сестра са нищо. Това са много мили
отношения, на които - за съжаление - вие не сте се радвали, но в Индия ги имаме. Нашите братя ще дадат живота си за
нас и ние ще дадем живота си за нашите братя. И нашите братя имат толкова много вяра в нас, че ако им кажем, че не
бива да правят нещо, ще знаят, че ние им го казваме, само за да им помогнем, а не да си придаваме важност или да им
четем конско, а просто защото ги обичаме. Любовта е така установена и ако тази любов я няма, с какво толкова се
перчим? Днешният ден е много голям, в известен смисъл - на братята и сестрите. как изразявате тази
братско-сестринска връзка? Не желая да слушам оплаквания, но виждам, че е пълно с такива. Причината е, че хората
се държат по такъв начин, че не мога да разбера що за светци сте. Какво ви става? Как можете да сте
индивидуалисти? Ще ви дам един прост пример. В къщата ни имахме едни растения, които можеха да се гледат само
вътре в къщата, но през лятото ги вадехме навън и те растяха добре. Но веднъж през нощта зимата дойде внезапно и
всичките растения станаха много... абсолютно като умрели, може да се каже. Прислужникът много се разстрои и каза:
"Какво да правим сега?" Казах му: "Внеси ги вътре." А той рече, че няма да растат вътре. Казах му: "Внеси ги. Вземи
четири-пет от тях и сложи заедно." И те започнаха да се развиват добре. Защото каквото липсва у един човек, е



подкрепено от друг човек. И тази подкрепа е толкова естествена и спонтанна, че тече. Ако се опитвате да коригирате
другите, тогава изцеждате вашата енергия и енергията на другия човек; просто се опитайте да го подкрепяте. Ето как
работят нещата, как се поддържат, как се подхранват. Имам предвид, че това е експеримент, който можете да
пробвате също вкъщи. Ако поставите три-четири дървета заедно, когато са в деликатно състояние, те растат по-добре.
Защо когато отглеждаме фиданки, ги слагаме заедно? Защо не ги разделяме? Вижте, когато имаме семенца и трябва
да ги превърнем във фиданки, никога не ги отделяме, а ги слагаме заедно в малко заграждение. Ако ги разделим, те
никога няма да пораснат. После, те са държани заедно в това положение докато пораснат. Когато пораснат, едва
тогава се вадят от колективната група и се отделят. Не сте ли виждали да се случва? И ето това е колективността. В
този деликатен момент, когато Сахаджа Йога израства, вие трябва да бъдете много по-близо едни до други. По-късно,
когато сте много силни, може иначе, защото ще имате много по-голяма обратна връзка. Но е такъв омагьосан кръг,
защото по времето когато сте слаби, вие също отпадате. И този колектив ви обгръща всички. Разбира се, тези неща се
дължат на вашето его, суперего и всякакви проблеми, но само заедно ще бъдете... Но виждам, че когато сте
хипнотизирани, пак следвате егото, абсолютно; когато сте заслепени. Но когато има свобода, не можете да се радвате
на колективността си. При свобода хората го намират за много трудно - едни се държат като аскети, други като
побъркани, трети са избухливи, друг се държи като римски велможа; не знам. Когато имате свобода, не израствате по
здравословен начин заедно. Трябва да знаете, че сигурно има нещо във вас, което ви държи извън колектива. На това
ниво най-доброто нещо е отдаването и да се шубитирате. Каквато и подобна идея да ви влезе в главата, просто
направете това и така нещата ще се получат. Днес е денят, в който трябва да обещаете - днес, тук. Къде е Кули? Не го
виждам. Тук ли е? Йогини: Не му беше позволено да дойде, Майко. Гевин: Вие казахте, че не му е позволено да дойде,
Майко. Шри Матаджи: Не дойде ли? Йогини: Не му беше позволено да дойде, Майко. Шри Матаджи: Не му беше
позволено ли? Гевин: Мисля, че му казахте, че не трябва да идва. Шри Матаджи: Добре. Казах му. Съжалявам,
направих го, трябваше. Някои неща трябва да се направят. Съжалявам. Но трябва да знаете, че вие сте специално
избрани хора. какви пророчества са направени за вас - ако прочетете "Милтън", ще знаете за англичаните. Какви
пророчества?! "Божиите люде ще бъдат тук и ще имат свои герои и те няма да следват тези римляни и гърци и техните
ужасни герои." Те харесват невинните си герои и всички онези светци. А тук откривам, че има някакъв вид страст към
падението. Дръжте заедно, бъдете заедно, обичайте се едни други, разберете това нещо. Любовта не е хипноза, а
свобода. Трябва да обичате със свобода. Аз никога няма да ви отнема свободата - това е едното - независимо дали
падате или се издигате. Първото нещо е вашата свобода. Това е основата, върху която ще се движите. Така че днес е
денят, в който всички вие трябва да обещаете и да се молите тези братско-сестрински отношения да се установят.
Помолете за това на тази земя на Англия - това е Йерусалим. Помолете за това те да бъдат установени в земите на
Йерусалим - това е най-важното. И ще се изненадате - когато те се установят, Лакшми е установена. А Махалакшми
има осем аспекта. Сега прочети за осемте аспекта... Да видим колко има, нека прочетем. (на хинди) Кама Лакшми кум
Груха Лакшми... Следва първото. Йогини: Ом твамева сакшат Шри Адйа Лакшми намо намаха. Шри Матаджи: Адйа
Лакшми - Адйа Лакшми означава Махалакшми. Ади, Адйа, Адйа Лакшми - това е първата Лакшми. Кажете го сега,
повторете. На санскрит. Йогите: Ом твамева сакшат Шри Адйа Лакшми, сакшат Ади Шакти, сакшат Шри Бхагавати,
сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Шри Матаджи: Да, второто. Йогини: Ом твамева сакшат Шри
Видйа Лакшми намо намаха. Шри Матаджи: Видйа - видйа е изкуството на Сахаджа Йога, което познавате; това е
видйа. Останалото всичко е авидйа. Как да издигате Кундалини, как да пробуждате всичките божества, как да се
пречиствате, как да пречиствате другите - цялото познание, цялата наука за това се нарича видйа и Лакшми е това.
Лакшми е грацията, изящество. Съзнание, което е изящно. Съзнание, което е грациозно. Така че тази Лакшми трябва
да у вас, не е само да знаете тази видйа, да я познавате, а да имате изящество в нея. Начинът, по който хората вършат
нещата... Например някои хора може и просто да продължат да... всякакви глупости вършите. Понякога начинът, по
който действате, когато Аз изнасям лекция, а хората просто си се чистят. Всичко това е най-позорно и депресиращо.
Така че не ползвайте тези методи да карате нещата да изглеждат толкова депресиращи... Имам предвид, че няма
нужда да бъдете изобщо сериозни, защото Сахаджа Йога не е сериозна, а е игра. Тя е игра на изящество. Трябва да
бъдете изящни, а не лишени от грациозност - това е много важно. Ако сте безобразни, тогава вашата видя е
безполезна. Виждала съм много хора, които през цялото време правят ей така, или ей така; мислят си, че ако лявата
им ръка... ченето... разбирате ли? Станали са майстори в това. Няма изящество в това. Трябва да се види как да се
прави грациозно. Виждаме как вашата Майка движи ръцете и пръстите Си. Нито един ден, дори и с едно действие
няма да Ме откриете да върша нещо недостойно... Освен когато ви имитирам. Та ето това е Видйа Лакшми. Лакшми е



изяществото вътре във Видйа... Давай второто... Третото. Йогини: Ом твамева сакшат Шри... Шри Матаджи: ... а сега
можете да го кажете. Ом твамева... Всички: Ом твамева сакшат Шри Видйа Лакшми, сакшат Ади Шакти, сакшат Шри
Бхагавати, сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Шри Матаджи: За лява Свадхистхана, знаете, това
е мантрата. Сега, третото. Йогини: Ом твамева сакшат Шри Саубхагйа Лакшми намо намаха. Шри Матаджи: Саубхагйа
Лакшми. Сау-бхаа-гйа - Саубхагйа означава "благополучие" - Лакшми, която всячески ви дава благополучие. Както ви
дава благополучие в парите, в живота, в храната, по всякакъв начин. Всяко благополучие се дава чрез Бог. Само Бог
ви дава благоденствие. Ако получите, да речем, пари от конни надбягвания, това е лош късмет, защото парите ще
бъдат изгубени на следващия ден или вие ще отидете на кръчма, за да сте "свободни". Но ако получите истинското,
тогава ще създадете от него нещо, което е блажено и велико - това е Саубхагйа Лакшми. Кажате сега "Саубхагйа
Лакшми". Всички: Ом твамева сакшат Шри Саубхагйа Лакшми, сакшат Ади Шакти, сакшат Шри Бхагавати, сакшат Шри
Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Шри Матаджи: Амрута - чети. Йогини: Ом твамева сакшат Шри Амрута
Лакшми намо намаха. Шри Матаджи: Ам-ру-та. Амрута означава "това, което не умира". В този свят Лакшми
съществува като ваше богатство. А богатството, което не умира, кое е това богатство? То е Духът. Така че милостта на
Духа е Амрута Лакшми. Милостта на Духа е Амрута Лакшми. Останалите неща винаги умират. А каквото и да е
направено чрез Духа, да е приятно за Духа, то е Амрута Лакшми. Например, да обичате другите. Да обичате другите
има различно значение, символично, и вие хора го разбирате. Обичта означава даване - да направиш нещо без
очаквания, само го правиш и се радваш. Най-великото е даването на вибрации. Това е Амрута - вибрациите не умират.
Тази Лакшми е Амрута Лакшми. Всички: Ом твамева сакшат Шри Амрута Лакшми, сакшат Ади Шакти, сакшат Шри
Бхагавати, сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Йогини: Ом твамева сакшат Шри Каам Лакшми
намаха. Шри Матаджи: Груха Лакшми - знаете това, Грухалакшми. Всички: Ом твамева сакшат Шри Груха Лакшми,
сакшат Ади Шакти, сакшат Шри Бхагавати, сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Шри Матаджи: Ха
така. Йогини: Ом твамева сакшат Шри Сатйа Лакшми намаха. Шри Матаджи: Са-тйа, казах ви, е съзнание. Тя е тази,
която ви е дала осъзнаване. Съзнанието е характерът на Лакшми. Сатйа означава "истина". Тъй като израствате във
вашето съзнание, узнавате истината. А какво е истината? Какво е истината? Какво осъзнаваме? Осъзнавате, че сте
инструментът на Бог и че Той работи чрез вас. Вие го осъзнавате, защото то тече по вашата централна нервна
система. Това е Истината, която трябва да осъзнаете. Коя е другата истина? Кои сте вие ли? Тя е, че вие сте Духът. А
третата истина е коя съм Аз. А четвъртата истина е кой е Бог. Кое е вашето божество. Ако те станат ваше съзнание,
тогава сте получили Сатйа Лакшми. Сега я кажете. Всички: Ом твамева сакшат Шри Сатйа Лакшми, сакшат Ади Шакти,
сакшат Шри Бхагавати, сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Йогини: Ом твамева сакшат Шри Бхоги
Лакшми намаха. Шри Матаджи: Хм? Йогини: Бхогйа Лакшми. Шри Матаджи: Бхогйа Лакшми. Бхо-гйа - Бхогйа означава
"тази, чрез която се наслаждавате, чрез която се радвате". Имам предвид, че както целият океан от радост е около вас,
а вие сте като лодка, която не може да пие от него. Само чрез милостта на Бхогйа Лакшми вие можете да се
наслаждавате на този океан. Така че въпреки че Духът се проявява, вие не се наслаждавате на вашия Дух, дори това.
Каквото и да видите... Да речем, виждате цвете - би трябвало да се в състояние да му се радвате. Не можете да му се
радвате, защото има мисли. Каквото и да правите, щом има мисли, не можете да му се наслаждавате. Когато няма
мисли, когато Духът тече, получавате пълно наслаждение. Всъщност, бих казала, Аз съм наслаждаващата се. Всички:
Ом твамева сакшат Шри Бхогйа Лакшми, сакшат Ади Шакти, сакшат Шри Бхагавати, сакшат Шри Матаджи, Шри
Нирмала Деви намо намаха. Йогини: Ом твамева сакшат Шри Йога Лакшми намаха. Шри Матаджи: Йога Лакшми -
Силата на Лакшми, която ви дава Йога (единение, връзка - б. пр.). Лакшми подкрепя вашата сила на Йога, давайки ви
съзнание. Силата, чрез която пристъпвате към Йога, се комбинира изцяло като Йога Лакшми. Като ваше богатство - не
сте доволни и искате да имате Йога. Неудовлетворението, което получавате докато стигнете до Йога, идва от Йога
Лакшми. Така че Йога Лакшми значи силата, която ви дава или ви отвежда до вашата милост, чрез което стигате до
Йога - това е Йога Лакшми. Тоест този тип удовлетворение, което търсите, е проявено чрез тази сила на Йога Лакшми.
И после, след като постигнете вашата Йога, получавате милостта. Лакшми е милост. Така че получавате милостта на
светец. Би трябвало да имате изяществото на светец. Би трябвало да изглеждате като светци; вие сте светци. Мисля,
че е по-добре да напишете на огледалата си: "Ние сме светци. Ние сме Божиите люде. Трябва да се държим като
светци. Ние сме светци". Вие сте. без съмнение. Вие сте "Божиите люде", без съмнение, но трябва да обърнете лицата
си натам. Така че това е Йога Лакшми. Например човек, който има Йога Лакшми, не се кара като луд. Ако се кара или
доминира някого по глупав начин, то все още му липсва тази част от Лакшми. Има изящество в това - целият начин, по
който говорите и как говорите на един светец. Ясно ли е? Всички: Ом твамева сакшат Шри Йога Лакшми, сакшат Ади



Шакти, сакшат Шри Бхагавати, сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Шри Матаджи: Така че тези са
осемте пътеки, чрез които човек трябва да се възнагради. Това са одеждите на... и днес помолихте за това. Нека бог
да ви даде тази сила. Още едно нещо трябва да кажа, преди да започнем с пуджата - че около Лакшми, знаете, е Воид.
И въпреки че когато Лакшми е в ситуация, където има негативност, Тя бяга, страхува се, Тя е уплашено божество. Но
всъщност не е такава, Тя е много чувствителна. Тя не харесва негативност; щом се появи негативност, бяга. По същия
начин онези хора, онези велики светци, които бяха родени във Воид, казаха, че хората, които се опитват да плашат
Лакшми, са хора, които са нерелигиозни - в смисъл, че пият. Онези, които пият, при третото си поколение изгубват
своят Лакшми напълно. Можете да видите резултатите сега - онези, които пийваха по чашка, сега седят в кръчмата по
цяла нощ. Така стоят нещата - щом тези неща влязат в семейството или в дома ви, те започват да разяждат вашата
Лакшми. Ето защо трябва да разберем, че Лакшми е много, много чувствителна към ... и Лакшми е изключително
чувствителна към фанатизма, крайно чувствителна към фанатизъм. Какъвто и вид фанатични идеи да имате, Тя ще
избяга. Тя не може да понася фанатизма. Щом фанатизмът се установи в някоя страна, тя започва да става все
по-бедна и по-бедна. Какъвто и да е вид религиозен фанатизъм трябва да се избягва. В наши дни толкова много млади
хора осъзнават фанатизма, защото - слава богу - има някои ужасни фанатици, които са доказали, че фанатизмът е
лошо нещо и тези хора сега пропадат. Но когато фанатизмът работи, то всичките сили на Лакшми са изхвърлени
навън - това е сигурно - и е определен знак, че наистина каните рака, наистина поканвате рака. Същото прави и
алкохолът, но другото е отключващият механизъм - ако един алкохолик също така е фанатик, ракът ще се отключи
по-бързо. В Сахаджа Йога от фанатизма трябва да се бяга като от проказа, но не само това - ние трябва да се вдигаме
срещу всякакъв вид фанатизъм. Това просто е революцията срещу всякакъв фанатизъм в живота. Това е много важно
за установяването на Шри Лакшми. Всяка религия, всеки фанатизъм, който се сблъсква с друга религия или по
някакъв начин я принизява - тъй като всички религии са просто от един и същи Бог - или унижава друга религия или
някого, е абсолютно против Принципа на Лакшми. Та когато върви подир всичко това... Когато се издигнем над
всичко това, отиваме към Принципа на Махалакшми. Съзнанието, което търсеше до (нивото на - б. пр.) Лакшми,
означава, че вие постигате пари, постигате положение за постигане на милостта. Щом сте постигнали тази милост,
искате да достигнете Бог. И това е ново пробуждане във вас - че сега искате да достигнете Бог - и това е силата на
Махалакшми. Само чрез силата на Махалакшми вие постигате вашата святост, вашата Реализация. Ето защо Тя дойде
на земята като Майката на Исус Христос. Това беше Махалакшми - не Лакшми, а Махалакшми. Нека Бог да ви
благослови. [следва разговор на хинди, английски и пак на хинди с някого] Гевин: ... гурушайа намаха. Иста девата
намаха... Всички онези... какво да кажем първо? Шри Матаджи: Добре. Всичките имена на боговете, всичките
божества. Гевин: Ом Шри Махаганапати намаха, Шри Сарасвати Матайа намаха, Шри Гурубхйо намаха. Ведапурушая
намаха, Истадеватабхйо намаха, Куладеватабхйо намаха, Стханадеватабхйо намаха, Грамдеватабхйо намаха,
Вастудеватабхйо намаха, Шачипуран-дарамбхйам намо Калкам Парашурамебхйо намаха, Матрупитрубхйам намо
Адитйа-динаваграхадеватабхйо намаха, Сарвехйо Девебхйо намаха, Сарвебхйо Брахманебхйо намаха, Йетад Карма
Прадханадеватабхйо намаха. Шри Матаджи: Много добре. Всичките божества във вас, вижте всичките божества във
вас бече бяха... [следват реплики между Шри Матаджи и една йогини относно бебе, което плаче] ... Продължавай.
Гевин: После казваме посвещението къде се провежда пуджата. Та, на девети ноември през зимата, на 15-ия ден от
Луната, когато Слънцето е в Тропика на козирога, ние правим пуджа... Шри Матаджи: Днес е вторият ден от Луната.
Всъщност сега започна нова седмица. Днес е 15-ия ден, но е вторият ден, вторият ден от ден от Луната, от Шукла
Пакша. Шукла пакша означава, че Луната нараства. Всичко това е много важно, историческо е, имаше... Гевин: Ние
правим пуджа в Хампстед, в Лондон, в Англия, в Европа, в този свят от името на всички Сахаджа йоги. Шри Матаджи:
Сега помолете... [за бебето] Тя е хванала настинка - ръка на Свадхистхана. Гевин: Третата част е наречена "Санкалпа".
Това означава "Свята решимост". Според всички религиозни писания... [Шри Матаджи дава наставления как да се
полива вода] Според всички религиозни писания, всички ние с целите си семейства се молим за благоденствие, за
духовното добрува, за победа, за безстрашие, дълголетие, здраве, богатство, за унижощението на всички бадхи на
Сахаджа йогите, да овладеем осемте сиддхи, да дадем мир на всички, що ходят на два крака и на четири. Ние се
молим за здраве, удовлетворение и за цялото благополучие на всички онези, които са онеправдани, за еманципацията
на всички хора, да им дадем най-висшето познание и каквото е по силите ми, според познанието ми, каквото и
приношение да мога да получа чрез медитация или чрез каквото и да е средство от 16-те типа, аз го отдавам в
пуджата." Шри Матаджи: Схванахте ли? Това е Санкалпа, това е решимостта. Това е святата решимост, която
изразявате. Схванахте ли го или искате той да го прочете отново? Гевин, прочети високо. Вие станете и го кажете. Ти



продължи да четеш.



1980-1231, Нирмала Видйа

View online.

Нирмала Видйа(част)
Рахури - Индия, 31 декември 1980 г.

Това е специалната сила, чрез която вършим цялата Божествена работа, чрез която дори прощаваме. Когато казвате:
“Майко, прости ни”, техниката, чрез която ви прощавам, е Нирмала Видйа. Техниката, чрез която ви обичам, също е
Нирмала Видйа. Техниката, чрез която всички мантри се проявяват като такива и стават ефективни, също е Нирмала
Видйа. Нирмала означава “чист”, а Видйа означава “познание”. Нирмала Видйа е най-чистото познание или познанието
за тази техника. Тя създава спирали, енергията създава спирали, а също така и други образувания, чрез които действа
и отстранява всичко, което е нежелано, нечисто, и го замества със своята сила. Това е техника, Божествена техника,
която може и да не съм в състояние да ви обясня напълно, защото вашият инструмент не прави подобно нещо – той
липсва у вас.

Но сега виждате колко фина е тя. Само като кажете “Нирмала Видйа”, вие просто поканвате тази сила, цялата техника,
да дойде при вас и тя го прави. Не бива да се тревожите. Това не се случва с никое правителство, нито пък някъде по
света. Тук само се обръщате към “правителството” и всичко започва да действа – в абсолютно цялата вселена, във
всяко създание. Тази техника се нарича Нирмала Видйа. Щом веднъж сте овладели тази техника, като й се отдадете,
тя напълно, абсолютно се подчинява. Но Тя е Ганеша Шакти (Силата на Ганеша). Шакти на Невинността е силата,
наречена Невинност – цялата сила, защото тя е Невинност. Така че Невинността поема нещата, тя ги управлява. Ето
така действа тя.

След това започва да се издига и тогава се нарича Пара Шакти (отвъд Силата), след това става Мадхйама и всичко
останало. И стига до Вишудхи, отляво. Тук ставате виновни. Тъй като по принцип се чувствате виновни, затова казвате
неща, които са груби. Ляв Вишудхи е блокажът на Ганеша Шакти. Ганеша е най-сладкото нещо – може да ви се стори и
Рая – когато гледате Ганеша, този Каутук, това невинно възхищение започва да тече. Само дори да си помислите за
Него, се чувствате щастливи. Тази Невинност става строга, сурова в ляв Вишудхи. Затова за да преодолеете всички
вие вашия ляв Вишудхи, трябва да използвате благи думи. Вашият език би трябвало да бъде благ към всички –
особено мъжете трябва да говорят нежно с жените си. Така тази благост ще излекува вашия ляв Вишудхи. Винаги
говорете много нежно, опитайте се да намерите всички благи думи. Мекият тон, с който се обръщате към другите, е
най-добрият начин да излекувате вашата вина, защото ако кажете нещо грубо на някого, то може би го правите по
навик или защото това ви радва. Но веднага щом го кажете, се питате: “О, боже, какво казах – това е огромна
грешка?!”. Трябва винаги да се опитвате да намирате благи думи. Ето сега птичките чуруликат. По същия начин трябва
да научите всички звуци, звуците на всяко нещо, като така направите хората щастливи чрез вашата благост. Много е
важно това. В противен случай, ако вашият ляв Вишудхи нарасне твърде много, може да развиете говорен навик, при
който устните ви ще се изкривят наляво.

След това (силата – бел. пр.) започва да тече нагоре в Агнйа чакра, където Ганеша Шакти става Великата сила на
прошката. После се издига още по-високо в лимбичната област, където Ганеша Шакти отива над Сурйа (егото –
бел.пр.). Суперегото също се проявява и тази сила е Луната, а Луната е Духът. Това (силата – бел.пр.) се превръща в
Духа и стои на върха на главата, там където е Садашива - което е същото. Цялата еволюция на Ганеша Шакти,
виждате, е толкова красива. По този начин самото ви желанието се превръща в Духа, вашето желание и Духът стават
едно цяло, а понякога това препяствие може да се окаже много трудно. Разбирате ли, всички вие, които имате
(проблем – бел.пр.) ляв Вишудхи – когато говорите грубо, трябва да знаете, че не сте вие тези, които го правят. Не,
защото вие сте Духът – Духът никога не може да каже нещо грубо или разрушително. Нещо грубо може да бъде
казано, когато е необходимо малко да се преоформи нещо. Но не се захващайте с това – то ще бъде свършено от друг.

Долната част е нова и не е преведена:

http://amruta.org/?p=26663


2nd translation

(Original Language: Marathi)

lt is a matter of joy to see all these Sahaj Yogis gathered together. When we all gather together in such a way, it is possible to
exchange views on matters of mutual well-being. On such an occasion we can also tell each other things we have ourselves
learned in Sahaja. One-two days ago I told you about a way to make ourselves pure and guilt-free. Your mother's name itself is
Nirmala and it has many powers [In Hindi 'Nirmal' means 'pure'.]

The first word in this name is ‘Nih‘ which means ‘No‘. Something that has no meaning but which appears to have a very subtle
meaning is known as ‘Mahamaya‘ or ‘deception‘. The whole Universe is full of such things. What we see is, in fact, not there. If we
become engrossed in it, it becomes everything. Then only we start feeling that our financial position is not good or our social or
family lives are unsatisfactory. Everything around us seems to be bad and we don‘t seem to feel satisfied about anything
whatsoever!

The surface of the ocean is very dirty and a lot of things float on the top. However, when we go deeper we see that there is so
much beauty, riches and powers. We then forget what we saw on the surface. What I mean is that everything that we see around
us IS actually just Maya or deception. First of all, we must remember that our impressions of the things around us are not reality,
the real thing. If we really want to indicate this ‘Nih‘ feeling within ourselves then we must do one thing: whenever thoughts come
into our minds, we must say to ourselves that it is nothing but deception and is thus useless. You will have to do this over and
over again. Only then will you all understand the true meaning of the word ‘Nih‘!
All these forms of ‘Maya‘ that you see is, in fact, not totally deception. It is something else too. But we have wasted so many
valuable years of our lives looking for happiness in useless things and in the process, committed so many sins against our
Spirits. And still we have not found the true happiness that we thrive for all our lives.

Therefore, your outlook should be that everything is Nih or nothing. The only truth is ‘Brahma‘ or 'the Spirit'. All else is but a
facade. You must develop this outlook in every field of mundane life! Only then will you understand Sahaja Yoga. After
Realization, many people feel that, “Oh, we are realized souls and we have Mother‘s blessings too. Why then are we not
financially stable?" To them the meaning of God is prosperity and a so-called position in society! If you introspect as to what are
the reasons for your unchanging attitude towards life, you will see that it is because the Swabhav Nature of your Spirit hasn‘t
changed even after realization. You see, ‘Swa‘ or 'Spirit' and ‘Bhav‘ or 'appearance' together make the word ‘Swabhav‘.Tell Me,
have you really found the true nature of your Spirit? If you really become one with your Spirit, you will see so much beauty inside
that the whole universe will seem but a mere drama. Until you awaken this philosophy of being but a mere witness completely
inside yourselves, you have not really understood the real meaning of ‘Nih‘. And until you instil it in every activity, in fact every
aspect of your being, you will be emotional, egoistic and depressed with life. Being trapped in these extremes has a lot to do with
the incorrect indication of Nih.You are neither here nor there, neither in this situation or that and are just hanging in limbo!The
easiest path to achieving this is through meditation.Making ‘Nih‘ a way of life will also help you to reach the ‘Nirvicharita‘ state
very easily.

First of all, you must always be in the state of ‘Nirvicharita‘. Only one thought, whether good or bad, is enough to bring a whole
series of thoughts one after the other. It then becomes a never-ending process where each thought gives rise to another. Some
people say that we should fight the negative thoughts with positive ones. In other words, if we try to stop a train coming from
one side with another one coming from the other they will both stop at some point in the middle. To some extent this is correct
but sometimes this too can be very harmful. When a negative thought is suppressed by a positive one it has not actually gone
away. And it can, at some point, manifest itself again and in a much more violent manner. This has happened to many people in
the past. They usually hide their actual thoughts and keep telling themselves that they must be humble, keep a good character
and so forth. These people sometimes get very frustrated and then face problems. All of a sudden they may become so engulfed
by anger that people ask themselves how someone so quiet could act in such an egoistic manner.These people also are prone



to losing their peace of mind and all their inner beauty.Therefore it is important to always be in die 'Nirvicharita‘ state and thus
have total control over these destructive and worthless thoughts.Doing this will automatically keep you in the centre!

You must always try to achieve the very best. Now, you may ask, ”Mother, how can we possibly work without thinking about it?"
What are your thoughts right now? They are in fact merely hollow! In the Nirvicharita state, you become one with the power of
God. In other words, the drop [or the Self] becomes part of the ocean [or God]. All the powers of God also enter your inner being.
Does your finger think? No! But does it not do its duty? Give all your thoughts and doubts to Him and leave all the thinking on
your part to Him. But that may initially seem difficult because you are yourself, not in the Nirvichar state!
Many people come and say that we have surrendered everything to God. However it is usually just vocal and very far from the
truth. Surrender is not merely a vocal expression. To attain Nirvicharita which means the complete absence of thought we must
undergo complete surrender. When your thought process stops then you come into the centre. Being in the centre makes you
Nirvichar which, consequently, makes you one with God. And when this happens, He takes all your burdens upon Himself, He
takes care of even your smallest needs. It is surprising. But try it and you will see that it is true and your earlier path was indeed
wrong. Once you reach this state you will indeed start getting all the inspirations, powers and riches that you desire. Every
thought that comes in your mind in the state of ‘Nirvicharita’ is actually an Inspiration in itself. Anything that you so much as
desire will be brought to you on a silver plate. You may get up to give a lecture and even though you may never have given one, all
you would have to do is to enter the ‘Nirvichar’ state; And when you finish you yourself will be surprised by the response of the
spellbound audience! People will feel awed by the sudden outburst of extraordinary knowledge that you display. The deeper you
go into ‘Nirvicharita’, the more convinced you will become that everything is actually coming from this state and not from your
mind!!

Now, I will tell you a secret about Myself. You will be surprised to know that when you pray to Me for something, I don’t really
think about it!! Simply dedicate it to My Nirvicharita. The whole process starts from there. It is like a machine where your
thoughts and prayers go into as raw material and the machine itself [Nirvicharita] acts on them to produce the final product! But
you must let it work on its own and give it all your problems. But for intellectuals this is a very difficult task indeed. And it is
because they have a tendency to think about every single thing. Try to enter the ‘Nirvicharita’ state whenever you are trying to
understand a new subject. Try to develop this ability and you’ll see that everything becomes obvious and logical all by itself.
Whatever research work you are engaged in, try to perform in this state. In this way you will always be able to perform it in the
best possible manner. I talk about a very wide range of topics. I have never studied all the intricacies of science in My life. Then
how is it possible for Me to talk with knowledge about all these fields? By virtue of Nirvicharita, of course. I keep on talking and
continue to observe the goings-on around Me, both at the same time. It is almost as if everything was ready-made in My
formless vocal computer. If, however, you are not in this state, you are not using this in-built computer called ‘Nirvicharita’ and
probably place more value on your own mind. In other words, this enormous power within you remains dormant and all your work
is done through the power of the human mind, which in itself is very limited. Nirvicharita is an ancient computer which has
helped people make the right decisions even in the worst circumstances. If you always use your own mind without ever taking its
support, then it is but natural that you will commit mistakes.

All that happens in the Nirvicharita state is like a ray of light, a blessing. lf you turn on the light in a room it will not talk and it will
not give you any thoughts. It will, however, light up everything in the room. The same thing can be said about this form of light
called 'Nirvicharita', 'Nirvichar', 'Nirahamkar' [In Hindi this means 'free from Ego'] and others all start with the same ‘Nih’. Establish
this within yourselves and then only will you be able to reach the state of ‘Nirvikalpa’. First ‘Nirvichara’ and then 'Nirvikalpa’.At
this point all your doubts and fears will themselves vanish and you will feel within yourselves that the power is works all on its
own without need for any stimulus from your own conscious mind! And you will be surprised at how it is all happening.

The same thing applies to time. I never need to look at a watch. It can also be faIse and sometimes it stops altogether. But My
real watch is Nirvicharita. Even though it is always constant, all My jobs get done at just the right time. And there is never any
form of guilt for something that didn’t get done at the right time. I never have to worry about it because I know it will get done at
just the right time. Yesterday my car broke down. But I was lost in the beauty of the starry sky. This kind of beauty is hard to find
in London. Therefore, I wanted to enjoy it. It was the desire of the sky that I watch it. Sometimes it is necessary for Me to put My
attention there too. In short, you must never be a slave to anything. In the state of Nirvichara, God Himself takes you everywhere



as if in His own hands. He arranges for everything. He knows everything and there is no need to tell Him anything. All you have to
worry about is whether or not you are in Nirvicharita. If you are not there then you are standing on the shore. A wave may then
come and join you with the mainstream. This may happen once, twice or even three times, but if you are still stuck at the shores
then you say, “Mother, nothing really works out for me in totality!” In fact it will never work out to its full extent! The reason:
because you are still stuck at the shores of the vast ocean of God’s love!!

The Shri Ganesh Stuti that you sing is really beautiful. In it you say, “To join with the mainstream [Pra + Vah]...“ which means 'the
enlightened mainstream'. Please do not join your own inherent waves [emotions] into it. Another thing that comes in the Aarti is
“Nirvane Rakshave” or “Save me in my time of death." You also say, “Raksh Raksh Parmashwari” or ”Dear God, please save me."
But in reality, you yourself want to save yourself! Then why do you need God to save you? And God says, ”When he can save
himself let him do so!” What I want to stress is that you must learn to go in deeper so that you can get everything you want
through Nirvicharita. Only then will you be able to reach the Nirvikalpa state! You must remain detached at all cost. Here in India,
people say, “My son" or "My daughter.” In England, it is exactly the opposite and none has such attachments. They only think
about themselves. Here everything is, "Mine, mine, my son, my house" and in the end all that is left in the thoughts is, "Me" and
"Mine!" Nothing else stays apart from that. You should really be saying, ”Nothing is mine, everything is yours!” Sant Kabir [a
realized soul] says that till the day it dies, all that a sheep ever says is, "Main, main" ["Me" in Hindi]. But when it dies, cotton is
made from its intestines and the only sound that comes during the process is, "Tu hi, tu hi” which means, “Only you, only you."
You too should have the same feeling of “only you, only you”. Only when you let this feeling of, "I am nothing and I have no
personal standing of my own” ingulf your whole being, will you truly be able to comprehend the real meaning behind ‘Nih’.

Let us now discuss the last letter of the word ‘Nirmala’: ’Laa’. My second name is ‘Lalita’. This is the blessing of the Devi
[Goddess]. It is Her weapon. When ‘Laa’ or the Devi takes the human form, She is known as ‘Lalita Shakti' [Lalita Power]. [In Hindi,
‘Lalit’ means ‘the working’ or the ‘operational’ and the whole word ‘Lalita’ means ‘the working form’ or here 'the incarnation'.] This
is the same power that you are, at this very moment, feeling on your palms. It is filled with beauty and love. When the power of
love is awakened it becomes the Laa’ power. It surrounds you from all sides. When it has become operational then, what do you
have to worry about? In comparison to that what is your own power? Can you even make a fruit from a tree? Forget the fruit. Can
you even make one leaf or root on your own standing? Only the ‘Laa’ Shakti performs all these jobs! The realization that you have
got is also the work of this same power. This is the real shakti that has given birth to the powers of ‘Nih’ and 'Ma’ or the first two
parts of the name ‘Nirmala’. ’Nih’ is the power of Shri Brahmdev and Shri Saraswati. You should inculcate the qualities of ’Nih’
from the Powers of Sarawati. The real essence behind all the qualities of ’Nih’ is total and utter detachment! You should all strive
to achieve just that.

'Laa' comes from love and it helps us form relationships with others The word 'Laa’ has its own special beauty. You should try to
impress others with that beauty. You should use this power whenever you talk to others. This power of love is omnipresent in
even the smallest particle of this Universe. If that is so, what then is your duty? You should surrender all your thoughts to the
power of’ Nih’ because all thoughts are born from this very first power. The last or the Laa power should be used for enjoying the
power of your Mother’s Love. How should you do that? You should forget yourself in the love for others and become totally
encompassed by this love. Has anyone of you really thought seriously about how much you love others? It should keep on
increasing. How much do you enjoy yourselves in the company of other Yogis? I cannot talk for others but in My own case, I can
say that I get great joy in loving others. Try to feel for yourselves how this love is flowing all around you like the river Ganga! It is
such a beautiful sensation. Look at the singer who forgets his whole self in his Raag [or Rhythm] and senses his whole
surrounding changing as if in response to the music. In the same way, you too will be able to see the whole Universe engulfing
you in response to your love! But, flrstly you must awaken this power of ‘Laa’ which manifests itself within you as the Chaitanya
Lehris [or the cool breeze]. In what way do you look at others around you? The lowest types look so as to steal something or at
least to make some form of profit from others. Some look for faults in others. I don't know what they gain from it and, in reality,
they themselves get isolated and then face great pains. They themselves invite problems. l, however, like to meet all types of
people, whatever they may be like inside.

You should constantly be using this ‘Laa’ or ‘Lalaam’ power of holy love. You should automatically go into the Nirvichar state as
soon as you see another person. In this way the other person will also become Nirvichar. Thus, you should give yourself and



others this bandhan of holy Love. Let the powers of 'Nih’ and ‘Laa’ work together. You must thus strive to bring the power of Laa
or love which is felt in the cool breeze, into the realms of the ‘Nih’ or ‘Nirvicharita’. It is also benificial to give a bandhan to both of
them. Many people are very egoistic and think that they are great workers. I always tell them to raise their left sides. In this way
we combine and circulate our own five parts [the earth, water, fire, air, aether] with our Love which comes from the Laa
shakti.The love in our hearts (our left sides) should be merged with our power of ’Karma’ or the right side.In exactly the same
way that we paint on a piece of cloth. If in this way, the ‘Karma’ shakti is merged with the power of love, a person becomes
extremely quiet and understanding. And ultimately, this lights up his or her whole character. It also impresses others and
everything he does becomes a beautiful offering to God.That person becomes so attractive that you can enjoy his company for
hours and hours. Your love should be enjoyable to others and at the same time, be able to win their hearts. Consequently,
everyone becomes your friend giving rise to mutual love. Everyone feels about you, that there is one place where he will always
receive love and encouragement without any judgement. Thus you must awaken this power of Godly love within yourselves.

We should always stay in the state of ‘Nirvicharita’. Whenever a thought comes, ask yourself why such dirt has invaded the
beautiful Ganga of God’s pure Love. In this way, our attention will always be focussed on the power of ‘Laa’ and we will always
feel the presence of Nirmal Prem’ (or pure love) in our hearts!
Please do not criticize others. If you ask Me about a particular person then, all I can tell you about him is the state of his kundalini
or which chakra is catching at that very moment. I can tell you nothing else apart from that, in fact, nothing about his character,
nature and so on. If I am asked about this, I will ask you what exactly is a person’s nature? It is continuously changing. The river
is flowing here right now but who can say where the flow will be after some time! You are standing on this side of the river so you
find it strange. I am standing in the direction of the ocean so I know which part is quiet and subtle. Therefore, you should never
call anyone hopeless or worthless. Changes occur constantly and it is a fact of life. The job of Sahaj Yoga is to bring change.
Believers of Sahaj Yoga should never tell anyone that they have become worthless. Everyone should have their freedom. You all
know what your own position is right now. If you all think on these lines you will not only be able to respect your own integrity but
also that of others. Someone that has no self-respect of his own can never really respect others no matter how hard he may try!
He will always waste his life passing judgements on others!
We must develop the power of ’Laa’ or ‘Lalaam’. I will be unable to completely explain its joys even if I write a whole book. This is
because just words are insufficient to explain its beauty. In just the same way, if you want to analyze a smile, all you can do is
explain the mechanism by which it works. You cannot say anything about its effects because it is something that has to be felt
to be truly understood. On your own part, all you need to do is to awaken this power and let it grow and flourish!

‘Lalaam’ Shakti gives a person a kind of beauty, magniflcence and an extremely humble character. Try to establish it in both your
words and your deeds. Some people seem attractive even in anger. This is what is known as the ‘Lalit’ power. People have totally
misconstrued its real meaning. They say that it is the power of destruction. But, this is totally false. It is very great power.
Suppose a seed is sown. Some of its parts get destroyed by virtue of this ‘Lalit’ power. But this destruction is very subtle and
softly done. Then the seed grows to become a tree which has leaves. Then the leaves fall which is also a very subtle process.
Next the flowers come and when they become fruits some of their parts automatically fall off. The fruits too, are cut to be eaten.
On eating them, you too feel a certain taste. This is done by the same power. You know that without cutting and moulding you
cannot create an idol. It is, in fact, essential. The only difference is that an artist does it in an artistic manner and a non-artist
would do it in a haphazardly manner. This power thus depends on how artistic you yourself are.

Sometimes, you see a painting and you just can't take your eyes off it. If somebody asks you what is so special about it, you will
be unable to explain in words. All you do is to bask in its beauty. There are some paintings that you may only need to look at and
you feel yourself immediately going into the ‘Nirvicha' state. You then enjoy it much more. This is the supreme state. There are
no words, nor any human expressions to describe its joy! You must try to feel it inside yourselves. It is very interesting that
between ‘Nih’ and 'Laa’ is the word ‘Ma’. ’Ma’ is the first letter of ‘Mahalaksmi’. ’Ma’ is the power of ’Dharma’ or ‘Pure Conduct’
and also that of our ascent. You must first understand it, then establish it and finally master it! As an example consider an artist.
The power of ‘Laa’ is responsible for the seed of desire [idea] that becomes sown within him. With the power of Nih’ he develops
that seed into the tree that it will finally become. Finally, with the help of the ‘Ma’ Shakti he puts everything into practise and thus
gives it the physical form that he had conceived! At every point in its development he continually asks himself whether it is
according to his conception and if not, what are the changes he must make to it. He does this over and over again. This is the



‘Ma’ Shakti. In other words, if something is not right, is the desire to do it once, twice or as many times as it may take to set it
right! One must work very hard to achieve this improvement and we must work just as much to achieve this in ourselves. If this
was not so then the process of evolution would have been practically impossible! And God must work very hard to do this. We
must awaken this ‘Ma’ power within us prevent it from going away by our deeds. If this is not done then the other two powers will
also surely leave us because this is the one that provides the balance and is the centre of gravity. We must stay in this balance
and this balance is the ‘Ma’ power. The other two powers will become firmly established only when you perform every deed in
relation to this balance. But, for that, you must completely understand this ‘Ma’ Shakti and develop it within yourselves.

Until you are realized it is possible for you to say that when God really loves you He should come to you. But when you become
realized it will not be possible for you to say that. This is because with the power of 'Ma’ you must balance the other two powers
inside yourselves Even when you are painting you must establish the same type of balance between the colours. In the same
way it is essential that you establish a balance between the ‘Nih’ and 'Laa' powers. You will have to work hard to achieve this
balance. Many times you might also lose this balance. The Sahaja Yogi that is always able to keep this balance reaches the
highest possible stage. Sahaj Yogis should never be too emotional. In the same way one that wants to do too many things at the
same time is also not good. You must activate your powers of love and always take care that it never becomes idle or dormant.
For example, I work in one particular way but even in that I sometimes make changes. You must have seen that each time there
is at least something that is new. If one way doesn’t work then try another. Even if that fails then look for something else. One
must not become obstinate about any one thing. You get up in the mornings, apply ‘tika’ to your foreheads and say ‘Namaskar’ to
the Mother. It is a mechanical thing. It is not a living reality. You should really look for newer and newer ways. I always give the
example of the root of a tree. Avoiding obstacles it is continuously trying to go deeper and deeper into the earth. It does not fight
with the obstacles. In fact, without these very obstacles, the roots themselves would not have been able to hold the mighty tree.
Thus, problems and obstacles are also essential. Without them you would not have been able to rise and would have become
stagnant! The power that teaches you to achieve victory over these problems is the ‘Ma’ Shakti. Therefore this ‘Ma’ Shakti is in
fact, the power of the Mother. Discretion is the quality that it requires, in you, the most!

Suppose that a person is very timid and he asks Me what to do about it, I tell him to change and become like a lion. Another one
that is very aggressive, I tell him to become like a sheep! Or else life cannot go on. You will have to change your ways! A person
that is not willing to change cannot spread Sahaj Yoga because he is always stuck on any one method which can eventually bore
people! You must keep on searching for new ways. ’Ma’ Shakti works in just the same way. Women are usually experts in this.
They make newer and newer foods everyday and are always searching for new recipes. In this way the husband is always
curious as to what they are cooking today!

This is the power through which you can establish your balance and steadfastness. When you are able to establish this power
within you in the highest possible manner then you can feel the cool breeze even from your balance and mind. If you do not have
wisdom then these qualities will remain uneffected and you will not be able to feel this flow of ’Chaitanya'. Usually a person with
vibrations is also a wise person in fact, it is your wisdom that you are feeling in the form of the cool breeze. Using this as a
measure, you will be able to see how deep a Sahaj Yogi you really are. When you lose your balance and your sense of mind then
naturally your chakras will start to catch. Whenever your chakras start to catch, you can be sure that you have in some way
started to lose your balance. Unbalance indicates that the ‘Ma’ power is becoming weak. ’Mataji’ or any other auspicious name
begins with ‘Ma’ and this quality is also provided by the ‘Ma’ Shakti. This was not possible if there were just the ‘Nih’ and ‘Laa’
powers. I have come with all three powers but the ‘Ma’ power is the highest of them. You have seen that the ‘Ma’ Shakti is the
power of the Mother. It must be proved that it is really your Mother. If anyone comes and tells you that she is your mother, will
you believe her? You will not accept it. Motherhood must be proved!

What really is Mother?
Mother has given us a place in Her heart. We have a full right over each other because She loves us immensely. Her love for us is
totally selfless. She always prays for our well-being and She has nothing but compassion for us in Her heart. You will believe in
the Mother only when you truly understand that your real being or your Atma [Spirit] resides in Her. Go ahead and prove this to
others by virtue of your deeds. A Sahaj Yogi should have such a capability! People should know that they are talking to a very
wise person. For that you must have a total balance between love and the desire to work for Sahaj. Your character should be so



beautiful that people feel attracted without even knowing you. A Sahaj Yogi should learn to instil all these qualities within him or
herself.

When you go home try to think about how you can establish these three powers and how you can use them for the upliftment of
yourselves and of Sahaj Yog. And the ‘Nih’ Shakti will bring the qualities of utter joy, seriousness and deepness into your family
life. You will start searching for newer and newer ways to bring people together in collectivity. Use these powers for the
spreading of Sahaj Yoga. For their proper use your Nih’ or the Karma’ Shakti should be very strong indeed! Even though you
should also have the ’Laa’ Shakti or the power of love, it should always be working alongside the ‘Nih’ power. If one method does
not work look for another. In the same way that a painter first tries for example, to mix red and yellow and when that is unable to
portray his emotions he tries red and green! And even when that does not seem to work he tries many more combinations. To be
abstinant [obstinate?], to be stuck on one particular thing is not a sign of wisdom. An abstinant person can do nothing in Sahaj
Yoga! Your duty lies in the spreading of Sahaja Yoga, then try to make newer ways. Whatever you desire from Me, I accept
because I know that normal beings are not like Me.You never know what an abstinant person may do and when he may do it. It is
up to you to see that he does not reach these limits. I know this through the 'Ma' Shakti. But you, as Sahaj Yogis should not be
abstinant about any one thing. Is your mother abstinant about anything? Whatever the situation may be, accept it. You must
always keep in mind that you are doing a very important work. I have no desire of My own.I do not have the ‘Nih’, ‘Laa’ or the 'Ma’
Shaktis. I do not have anything inside Me. I do not even know that I am, in fact, the personification of these powers. I am a mere
observer to this whole game!

When this change takes place will you really be called 'realized' in the true sense of the word. Only then will you be expert Sahaj
Yogis. When you really achieve that you will be one with God and you will have total control over Him. To do that you must
surrender and dedicate everything to Him. I am going now but afterwards, see for yourselves, how you are using your realization
and in which field you are using it. Sometimes, I tell you not to do certain things, you should not feel bad about that. According to
the principle of the ‘Ma’ Shakti, you shouldn’t feel depressed about anything because it is My duty to guide you! Some people
however, do become depressed. Always remember that you are realized souls.You must accept it as a fact! Others should
accept it too as soon as they set eyes on you. You must make the efforts for that to happen. And when that happens, all else will
also be auspicious!

One day I asked you to invite all your friends and relatives for meals or for any other programme. At the same time, invite some
Sahaj Yogis too and give selfrealization to all your guests at the same time. If you continue to do that for one whole year, it will
be very beneficial for all of you.

My blessings to all of you.
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Брахма Шакти
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Онзи ден ви казах, че вибрациите не са нищо друго освен Брахма Шакти, силата на Брахма. Силата на Брахма е тази,
която сътворява, която пожелава, която еволюира и също дава живата сила. Тя е енергия, която ни дава живата сила.

Не е лесно да се разбере какво е мъртва сила и какво е жива сила. Живата сила е много лесна за разбиране.
Животното, дори и един малък червей, е жива сила. То може да се превръща в каквото си пожелае. Може да се спаси
от опасност. Може и да е много малко животно, но тъй като е живо, може да се спаси. Но мъртвото нещо не може да
помръдне себе си. В него липсва тази част на Себето. Като жива сила трябва да се опитаме да открием дали ще бъдем
живи сили или мъртви.

Живеейки на този свят, започваме да мислим за нашия комфорт – къде да живеем, какво да правим. Вижте, когато
мислим за тези неща, мислим за мъртвото. Но когато мислим за това да имаме място или къща за ашрам, от гледна
точка на това, че там ще се върши жива работа, тогава придавате живот на това място. Такава атмосфера трябва да се
създаде – от всичко мъртво да създадем жива сила.

Това е нещо много фино, което малцина разбират. Например, някой Ми носи снимка на Шри Ганеша и пита: “Трябва ли
да почитам снимката на Шри Ганеша или не?”. Преди всичко трябва да видим дали идват вибрации от тази снимка или
не. Или да речем наемате къща, тогава трябва да проверите дали вибрациите й са добри. А ние гледаме удобствата,
гледаме други неща. Дори трябва да проверим дали е добре да идват други хора или не. А не проверяваме къщата от
гледна точка на вибрациите. Всичко, което правим, трябва да го преценяваме от гледна точка на вибрационното
съзнание, тоест съзнанието, което работи върху живите неща. Както е при клетката на върха на дървото, която е жива.
Разбира се, тя не мисли, но е ръководена от живата сила. Така че клетката знае как да се движи с живата сила, как да
живее с нея и да разбира нейния план, за да се спогоди и се слее с нея.

Но човешките същества получиха правото да решават. След като получите Реализация, имате тази жива сила в себе
си. Тя е живата енергия, която усещате. Трябва да знаете как да използвате тази жива сила за поддържането на
вашето тяло, ум, его и суперего и всичко останало в просветлено състояние, като разберете плановете на живата сила.
Тя ви дава идеи за (решаването на) повечето проблеми. Например, тук в тази страна и специално в Делхи, откривам,
че имате блокажи в лява Набхи, също в дясна Свадистхана и после в Сърцето, а също и в Агнйа. Това са чакрите, които
имат връзка с нашето същество. Нека започнем от Лявата страна. Какво става там?

Проблемите в Лявата страна започват от ляв Свадистхан, защото това е първият център, който започва да излъчва
негативността в нас. Лява Свадистхана всъщност е под контрола на Шри Ганеша, защото Той е началото на живота, а
също връзката между живота и смъртта. Така че Ганеша е Този, който дава баланса, Вивека, разбирането, чрез което
знаете до къде може да стигнете. Когато лява Свадистхана блокира, започвате да ходите при разни хора, които ви
обещават, че ще ви дадат това или онова или че ще ви се случи това или онова. Но тези левостранни неща могат да се
появят и от вашето собствено желание за грешни неща. Например, може да желаете нещо погрешно, като да искате да
имате тази или онази мъртва вещ или нещо специално. Да речем, че някой иска хладилник и непрекъснато мисли за
това. Мисли си, че трябва да има хладилник. Трябва да стигне да него и защото го иска, трябва да го получи. Защо
иска хладилник? Защото си мисли, че това ще му създаде повече удобства. Но когато докара хладилника, разбира, че
не е така.
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Най-добрият начин да гледате на мъртвите вещи е да не стигате твърде далеч с тях. Ако имате нещо, добре. Ако
нямате, пак е добре. Можете да живеете и с най-минималното или с максималното. Но когато започнем да се
разпростираме с мъртвите вещи, става много лошо. Тогава вниманието ни отива към мъртвото. Ето така навлизаме в
нашето подсъзнание и после в колективното подсъзнание. После се издигаме до лява Набхи и на това ниво
полудяваме по мъртвите вещи. Например, часовниците, времето. Времето е мъртво нещо, не е живо, няма нищо общо
с живото. Например, не може да кажете точно в колко часа цветът ще се превърне в плод. Така че часовникът или
времето изобщо нямат нищо общо с живата сила. То е човешко или човешка изработка, какъвто е часовникът.
Например, днес тук е еди-колко си часът, но в Англия е различно. Ако кажете, че в Индия е четири часа, в Англия не е
толкова. Така че отмерването на времето не е важно. В колко пристигате и в колко си тръгвате, колко пъти го правите
не е от значение.

Защото живата сила е безкрайна, няма ограничения във времето и пространството. Не може да я измерите, да
отчетете как се движи и как действа. След като разберете, че тя е жива сила и е спонтанна, че не се притеснява от
нашите мъртви идеи, излизате от смъртта. Първо бяхме камъни, после станахме амеби, после постепенно станахме
човешки същества. А вниманието ни през цялото време е насочено към мъртвото - какво да получим, какво да имаме,
от какво се нуждаем. Имаме тяло, което ще умре. Не гледаме какви са нуждите на Духа.

Следейки за нуждите на Духа, можете да преодолеете (проблемите на) Лявата страна. Погрижете се за Духа, от който
знаете, че получавате вашите вибрации. Ако Духът ви е радостен, получавате вибрации. Ако е нещастен, не получавате
вибрации. Толкова е просто. Ако имате някакъв проблем или болест на Лявата страна, за да я балансирате, насочете
вниманието си към бъдещето. Но ако кажа да гледате към бъдещето, после се лепвате за него. Както мъртвото е
мъртво и е Митйа (илюзия), по същия начин бъдещето е Митйа, няма го. И двете са просто едно и също. Дали отивате
наляво или надясно, дали отивате към подсъзнанието или към надсъзнанието, и двете са едно и също. Няма смисъл
да отивате към миналото, но ако сте потънали в него, по-добре е да помислите за бъдещето, така че това да ви тласне
малко към центъра. Но е трудно с вас, човешките същества.

Другият проблем е когато започнем да се чувстваме виновни: “Не трябваше да правя това или онова…” После
продължавате: “Много съм нещастен, много съм виновен.” и т.н. Така просто се проклинате. Това е друга глупост.
Когато започнете да го правите, отново се превръщате в мъртво нещо. Защото живата сила никога не осъжда. Никога!
Тя развива себе си. Вижда накъде да се движи, в тази или онази посока. Няма да осъжда самата себе си. Няма да се
натрапва на никого. За да бъде в Центъра, притежава мъдрост.

Ето така хората трябва да преодолеят Лявата си страна, като отместят вниманието си от мъртвите неща. Трябва да
гледате от Центъра. Когато сте наляво, не виждате онова, което искате да видите. И в крайна сметка, за да избягате от
всичко това, започвате да се самообвинявате и да се чувствате нещастни. По този начин довеждате Лявата си страна
до много окаяно състояние, което е кулминацията на всички обвързаности отляво. Накрая започвате да си мислите,
че не ставате за нищо, че сте безполезни, че е трябвало да направите това или онова.

В такъв момент, за да го преодолеете, трябва да преброите благословиите за вас. Пребройте благословиите една по
една. Имате Реализация. През хилядолетията колко души са получили Реализация? Имате вибрации. През столетията
колко хора са ги имали? В Дзен системата се пише, че за осем века е имало всичко на всичко 26 Кашйапас
(реализирани души). Дори и след Буда колко са получили Реализация? Трябва да помислите и за това, че има толкова
Реализирани хора, говорещи на един и същ език, на общ език. Трябва да си благодарите също за това, че всичко може
да бъде узнато от вас. Когато блокирате отляво, отивате към миналото и се оплаквате: “Господи, толкова съм
безполезен. За нищо не ставам. Толкова съм нещастен, че все още имам блокажи”. Както знаете, онези, които имат
блокажи в Лявата страна, винаги се оплакват, винаги мърморят, че са нещастни, че страдат.

Другият въпрос е как да свържем двете страни. Ако ви кажа да отиде към Дясната страна, това е много опасна игра.
Например, имаме толкова много обусловености в живота си. Преди всичко погледнете нашите желания. Желанието



ни е да станем супер-Сахаджа йоги, да станем големи учители или нещо велико. Та да имаме много ученици, които да
докосват нозете ни и да ни наричат “Великия гуру” и т.н. В Сахаджа Йога има някои неща, които са забранени – никой
да не докосва нозете на другите и никой Сахаджа йоги не бива да позволява на друг да докосва нозете му. Това е един
от големите бандани (закрила – бел.пр.) за всички Сахаджа йоги. Никой не бива до докосва нозете на друг и никой не
бива да иска някой да докосва нозете му, независимо от качествата му. Тези, които докосват чужди нозе, ще изгубят
вибрациите си. Онези, които получават такива “поздравления”, ще имат блокаж в сърцето. Такива условности, каквито
си създаваме в Сахаджа Йога, трябва да бъдат отхвърлени. Всички ние израстваме заедно. Ние сме част и частица от
една личност. Никой не е по-високо или по-ниско. Онзи, който дори за миг си помисли нещо подобно, ще падне надолу
по-бързо. Това е левостранна обусловеност, когато човек греши често. Трябва да се откажете от подобни желания в
Сахаджа Йога. Трябва да имате по-глобални желания в Сахаджа Йога – всички да получат Реализация, или да кажем
колкото се може повече хора. Трябва да се опитаме да спасим колкото е възможно повече хора. Трябва да се опитаме
да се подобрим, според силите ни, защото все още сме нищо и можем да напреднем и да получим много благословии.

Мислите могат да идват също и от Лявата страна. Ако имате някакви бхутове в главите си, те също могат да ви дават
внушат мисълта, че сте безполезни или че не ставате за нищо. Тогава с лявата си ръка издигнете Дясната страна и
свалете Лявата. Защо правим това? Защото получавате Милостта от Дясната страна и сваляте Лявата. Хората, които
страдат от Лява страна, трябва да го пробват. И още нещо, когато подобни идеи или подобни мисли идват в главата ви
– че не ставате за нищо и други такива – по-добре е да се шубитирате. Направете го и възхвалявайте Бог, че ви е дал
всичко и сте щастливи, че сте получили толкова много.

Второто нещо е относно Дясната страна. Най-често отдясно блокирате в Свадистхана. Така е защото мислите. Това е
друг вид мислене, което причинява блокаж в дясна Свадистхана. Мисленето, независимо дали идва отляво или
отдясно, първо причинява проблеми с черния дроб. Най-лошото идва, когато и двете страни участват. Има някои
бхутове, които ви внушават, че не ставате за нищо, докато другият случай е когато вие започнете да се мислите за
много велики. Тогава започва едно бълбукане и кипене и объркването започва да се настанява в нас.

Трябва да се разбере, че в Сахаджа Йога вие се развивате по острието на бръснача, една централна точка, от която не
бива да се оклонявате нито наляво, нито надясно. Това е много фино нещо и ако сте левостранни, няма да останете
такива. Утре можете да станете десностранни. Точно така, утре може да дойдете с десностранен проблем. Трябва да
се научите да “балансирате”, сякаш започвате да се учите да карате колело. Може и да паднете на една или друга
страна. И така, кога се учите да карате колело? Ако ме попитате, бих ви казала: “Докато се учите”. Имам предвид, че
докато карате колело, в същото време се учите. В Сахаджа Йога, за да запазите равновесието, трябва да наблюдавате
себе си внимателно. Накъде отивате? Ако е наляво, обърнете надясно. Ако отивате надясно, обърнете наляво. Щом
стигнете в Центъра, просто отделете себе си, бъдете необвързани през цялото време. А не да критикувате себе си или
да насилвате другите, нито да ги критикувате. Използвайте този подход, за да наблюдавате себе си, просто да се
видите и да се направлявате.

Ръководенето е много по-различно от това да се загубиш. То е това, което е. Да речем, нещо е мъртво. Да кажем, че е
мъртва вещ. Ако го хвърля, то пада на точно определено място. Живата твар не пада на точно определено място.
Живата сила знае как да ръководи себе си. Ако я изучите, сте овладели Сахаджа Йога. Няма смисъл да обвинявате
себе си по какъвто и да е начин, нито да си мислите, че сте големи или малки. А гледайте накъде върви конят. Вие
седите на гърба на коня; вече не сте конят. Преди Реализацията сте конят. Накъдето ви поведе, натам вървите и вие.
Може да иска да поспре някъде, после вижда трева и пасе. После конят иска да ритне някого и го прави. Но сега сте
напуснали коня и седите върху него като ездач. Вече сте ездачът и трябва да знаете как са ви мамили разни неща.
Всички тези желания са във вас от цяла вечност. Вижте, също агресията и кармата, която правите, са от векове. По
такъв начин получавате едно или друго нещо. Много хора ще кажат: “Майко, правим това, правим много за Сахаджа
Йога, а все още нищо не сме постигнали.” Какво да се прави? Нищо. Трябва да откриете какъв е проблемът с вас.

Ако сърцето е блокирало, такива хора никога не напредват. Сърцето е източникът на Светлина, то е източникът на
Брахма Шакти. Сърцето е седалището на Атма. Ако в сърцето няма жива сила, как тогава ще прогресирате? Трябва да



знаете какво да изберете. Ето това трябва да направи Сахаджа Йога от вас. Трябва да израснете и да станете зрели,
така че да знаете какво да избирате. Това е Растеж. После не искате от Майка. Не питате никого. Такова развитие
трябва да постигнете – “Каквото и да правя, трябва да знам какво правя. Трябва да зная кое е правилно. Трябва да
зная как да се поправя. Трябва да знам, че “аз” е Духът, а не егото.” Егото и суперегото не съществуват повече. Духът е
този, който ви води.

Вижте реализираните деца. Те не задават такива въпроси. Знаят кой е глупав. Знаят кой има блокажи. Знаят кого да
накарат да млъкне и с кого да спорят. Те не симпатизират на хора с блокажи. Просто гледат. Ако дойде някой, Ми
казват: “Майко, този приятел има блокаж”. И толкова. Идва друг и изведнъж Ми казват: “Той е наред”. И толкова. Те
просто констатират. Не мразят никого, не се тревожат за нищо. Ако дойде някой с много лоша бадха, просто му
казват: “Иди си, моля те”. Без никаква злоба към този човек. Щом стигнете върха на хълма, вече не се притеснявате за
натовареното движение. Но понеже не сте на върха, затова се притеснявате, че ту се издигате, ту падате. Това е
просто мит, сянка върху вашия ум. Факт е, че сте на върха на хълма. Но вие не сте уверени, липсва ви увереността.

Бог е Този, който се наслаждава. Вие не можете да се радвате. Може само да се радвате на Бог и това е най-висшето
наслаждение – да чувствате какво Бог е създал за вас, какъв хубав живот ви е дал чрез човешкото съзнание, чрез
което можете да разберете колко много ви обича Той, колко много е работил за вас. Той ви е издигнал до това ниво.
Каквото е дал на вас, вие можете да го дадете на другите и да ги направите щастливи. Ако мислите така, веднага
двете ви страни ще се уравновесят и самите вие ще бъдете изпълнени с Божествени вибрации.

(Лекцията продължава на хинди, но не разполагаме с тази част. – бел. пр.)
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Покланям се на всички търсачи на Истината.

Онзи ден ви разказах малко за първия център, наречен Муладхара чакра, и за Кундалини, която е резидентното
съзнание в триъгълната кост, наречена сакрум. Както ви казах, тя е чистото желание, което все още не е пробудено и
не е проявено във вас, и тя е тази, която обитава във вас, очаквайки момента да се издигне и да ви даде вашето второ
раждане, вашето кръщение. Тя ви умиротворява. Дава ви Себереализация. Това чисто желание трябва да е едно с
вашия Дух. Така, докато то не се осъществи, онези, които търсят, никога няма да бъдат удовлетворени, каквото и да
правят.

Та този център е много важен, тъй като е първият, който беше създаден когато Първичното същество започна да
върши работата. Това е центърът на невинността, която е святост. Първото нещо, беше създадено, беше святостта на
тази земя. Този център е много важен за всички човешки същества, тъй като животните притежават невинност, не са
я загубили, докато ние сме. Или, можем да кажем, ние имаме свободата да я изоставим. Можем да го направим,
можем по един или друг начин да я разрушим чрез т. нар. идеи за свобода.

Този център има силата да ни дава мъдрост. Мъдростта е такова нещо, такава дума, която не може да бъде обяснена.
Мъдростта е равновесието между вашето разбиране за това кое е добро и кое е лошо. Където вие наистина разбирате
какво е добро за вас, за вашия Дух, това е мъдрост. И когато този център е жив и не е разрушен, тогава действително
знаете що е мъдрост. Например човек, при когото този център е добре развит, може да ви каже къде е север или юг
поради магнетизма, който е в Майката Земя, и тъй като този център е изграден от елемента на Майката Земя. Така че
притегателната сила на Майката Земя присъства в този център. Когато птиците прелитат целия път от Сибир до
Австралия, те го правят с помощта на този център, понеже знаят дали се движат на север или на юг. Те имат вродена
мъдрост да знаят по кой път да се движат. И ето защо трябва да се знае, че този център съществува и в нас, но ние
сме загубили чувството си за преценка, защото сме изгубили този магнетизъм в нас.

Един невинен човек наистина е като магнит и привлича, привлича хората към себе си, точно както цветето привлича
пчелата към себе си. Има някои риби, при които са открити истински магнитни полета; в определени риби е открит
даже обикновен магнит, разположен в тях, чрез който те знаят дали отиват на север, юг, изток или запад. Този център
може да бъде разрушен в нас по различни начини, както ви казах миналия път.

Ако погледнете отгоре надолу, има една синя линия, която се спуска надолу. Това е силата на желанието, чрез която
пожелаваме и това е емоционалната страна на човешкото същество. Когато човек пренебрегва емоционалната си
страна или не я уважава, тогава този център се обърква. Бива засегнат много силно. Емоционалната страна в тези
модерни времена не е добре разбрана от човешките същества. Съжалявам да го кажа, но е много вярно, че когато
рушите този център, първото нещо, което се настанява у вас, е импотентността или свръхактивността, като при
изнасилвачите, и всичко това се появява, тъй като този център е пренебрегнат.

Двете неща са едно и също в очите на Бог; всяка крайност е грешка. Онези хора, които казват, че просветление може
да се получи чрез секс, са наистина... Не знам как да ги нарека, защото Кундалини е вашата Майка, спяща там долу. Тя
е само ваша Майка, няма друго дете и е светая светих. Тя е Светият Дух вътре във вас и ако искате да правите секс с
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майка си... Не зная дали хората тук го разбират. В Индия това е невъзможно, хората там не разбират тази
безсмислица. Това всъщност е обида срещу вашата Майка. Както някои хора се опитват да оскърбят Богородица,
поставяйки Христос в някаква нелепа ситуация с Нея. Същото, може да кажем, се случва, когато започнете да
говорите разни неща. Голям грях е да правите подобно нещо спрямо собствената си Майка, която е Кундалини. И ето
защо онзи ден ви казах, че видях хора, чиято Кундалини през цялото време мяташе главата си и гърчеше тялото си в
безпомощност, тъй като беше толкова отслабена поради това, че святостта в тези хора се беше изпарила.
Представите ни за святост са станали толкова извратени, толкова перверзни и като за капак, сега има гурута, които ви
казват, че е много хубаво да правите разни неща и че ще отидете в рая. Всъщност те са много честни, казвайки, че ще
стигнете до бездънната яма, а „бездънната яма” означава ад.

Защо ви е нужен гуру за това? Всъщност сте овладели това „изкуство”. Имам предвид, че когато отидох в Англия, бях
удивена, че всичко е за секса – говорят само за секс, от сутрин до вечер; не разбирам. Както важните хора говорят.
Ето как приказват непрекъснато за секс, през цялото време – само за секс и за нищо друго е толкова мръсно, толкова
цинично. Говорят мръсотии с животните, говорят мръсотии с децата. Не зная какво става с човешките същества, как
могат да бъдат толкова цинични? Няма да се изненадам ако след известно време вкарат тоалетната в хола. Вижте,
съществуват неща като място за уединение и като всекидневна, където се срещаме с хора. Как можете да говорите за
тези неща, как може да обсъждате тези неща, които са толкова лични, и толкова свещени? И ето как вие ги губите или
губите от тях.

Това е едно от нещата, които ни се случват, тъй като Бог ни е дал вътрешна свобода, можем да правим каквото
пожелаем. Но сме изгубили мъдростта си, изгубени сме. Не зная дали заради индустриалната революция или кого
друг да обвинявам, но ние сме загубили мъдростта си да разбираме, че тези неща са вредни. Ако не бяха, логично
можем да попитаме защо тогава развиваме болести. С този свободен секс всички моряци по закон на всяко
пристанище трябва да се подлагат на инженкции против всички усложнения, които имат заради сексуалния си живот.
Защо тогава не се чувствате здрави във всяка една минута? Вие ще изгубите цялото си здраве, целият ви чар изчезва
от лицето ви, то става изпито и изглежда толкова ужасно. Това е един много добър признак – просто вижте как
природата реагира на това. Така че човек трябва да бъде мъдър да разбере, че Бог ни е дал това нещо, не за да бъде
оскърбяван, а за да водим ние добър, нормален, хубав живот в брак и да не пилеем силите си в подобен род неща.

Но когато хората започнат да мислят за това, е още по-лошо. Тогава онова, което се случва, е, че вниманието се
отмества от тук (Левия канал – б. пр.) към другата страна и тръгва по жълтата страна (Десния канал – б. пр.) и отива в
мозъка. Когато започнете да мислите за тия неща, определено ще станете импотентни, със сигурност, без съмнение,
на много ранна възраст. Защото тия неща са спонтанни.

И когато започнете да мислите за тия работи, когато очите ви започнат да шарят насам-натам, бъдете сигурни, че
внимането ви е отишло към нещо, което е локализирано другаде, което е толкова различно и се случва само по
времето, когато сте в определено емоционално състояние на спонтанност. Доста е старомодно да се говори на хората
за това. И ако не внимавате с това, трябва да изнамерите статистиката за американската младеж и ще се удивите
колко много младежи там страдат от ужасни болести.

Когато отидох в Америка, открих, че девет от всеки десет младежи, които идваха при Мен, страдаха от тези ужасни
болести и повечето от тях бяха импотентни. Това е шокиращата истина. Човек трябва да я погледне в очите, а не да си
казва: „О, аз съм си добре, много съм си добре”. Това не е начинът да се гледа на нещата. Трябва да видим
статистиката, която стои пред нас, и да знаем, че нещо в това не е наред, а с вашата мърдост трябва да стигнете до
определни заключения по въпроса.

Вторият център, който наричам Свадхистхана чакра, е също много важен център в нас. Първият център в нас се грижи
за отделянето и има четири листенца по същия начин, по който тазовият плексус, който се проявява чрез него и е
грубият сплит в нас, също има четири подсплита. Друг център в нас е Свадхистхана, който е вторият. Вторият център
има шест листчета и той снабдява или се проявява в тялото чрез аортния сплит, който има също шест листчета. Той е



много важен за нас в съвременната епоха, изключително важен е и смятам, че пренебрегването му може да създаде
много проблеми.

Ако погледнете, този център е свързан с мозъка и отговаря за нашето действие. Това е центърът на творчеството.
Когато мислим за бъдещето, когато извършваме каквато и да е физическа работа, ние използваме този център с тази
цел. И трябва да се разбере, че в наши дни развиваме много болести, защото не сме разбрали каква е функцията му.
Най-главната функция на този център е да преобразува мастните клетки за нуждите на сивото вещество в мозъка.
Когато мислим прекалено много и непрекъснато за бъдещето, то ние планираме, планираме в подробности какво ще
се случи и тогава бедничкият център трябва да работи много усилено, за да произведе нови клетки – една след друга
– а нуждите на мозъка.

Освен това има много други функции. Той трябва да се грижи за черния ви дроб, да се грижи за дълака, да се грижи за
панкреаса, за бъбреците, а също за матката при жените. Ако започнете да мислите прекалено много, да мислите
непрекъснато, ако не можете да спрете да мислите, мозъкът ви започва един непрекъснат процес на мислене без
вашия контрол, тогава горкичкият център трябва да работи много и вашият черен дроб излиза от строя.

Когато черният ви дроб излезе от строя, трябва да знаете, че черният дроб е едно от най-важните неща в нас, тъй като
подхранва нашето внимание, читта. Той подхранва читта, а когато вниманието е развалено, това става поради
определени проблеми вътре в нас. Каквато и да е отровата – може да са физически отрови, може да са умствени
отрови, може да са емоционални отрови; съществуват различни видове отрова – но особено физическите и
емоционалните отиват в черния дроб, който се справя с тях. Това е функцията на черния дроб – да се справя с тях.

Но когато не му давате достатъчно енергия, която губите чрез мисленето, тогава горкичкия център е изоставен, не се
подхранва, никой не се грижи за него и той става муден. Когато стане ленив, цялата топлина се натрупва в черния
дроб и подобен човек не вдига никаква температура, докато не хване цироза и не умре. Когато мисленето стане
прекалено много, хората се уморяват от него – от непрекъснатото мислене – и тогава си помислят: „Я да си вземем
нещо, което ще ни отведе далеч от мисленето, който ще ни избута далече”. Така вземат някакъв вид наркотик или
питие, или алкохол и разни такива.

Всички светци по света са казвали, че алкохолът е много опасен за живота. Причината е, той е насочен против нашето
съзнание. Това е факт, знаете, че след пиене на алкохол съзнанието бива замъглено или превъзбудено, не е нормално.
Това е причината, поради която те го отричаха. В Сахаджа Йога не казвам да не правите това или онова. Искам само
да дойдете в Сахаджа Йога, да получите вашата Себереализация и тогава няма да питате за алкохола. Това е по-добър
начин за действие. Но защо хората все питат? Ако прочетете Мойсей, той ясно е казал, че това са силни напитки –
много ясно, но не зная дали хората четат – и трябва да се избягват. Не зная дали евреите го правят. Не трябва да се
пият, казал го е много ясно. Авраам каза същото – че тези напитки не са добри.

Защо тези пророци са говорели за това? Защото всички те са родени в тази зелена област в нас (Воид – б. пр.), всички
са родени в този зелен участък, където получаваме нашата поддържка, като има десет вида. Ние имаме десет вида
поддръжки в нас; както златото има природата да не ръждясва, по същия начин човешките същества имат десет
поддръжки.

А тези десет поддържки се представляват от велики пророци. Принципът е наречен на санскрит Ади Гуру,
Първоучителят. Той се е въплъщавал на Земята като Авраам, Моисей, Лаодзе, Конфуций, Сократ; наскоро е бил Сай
Натх от Ширди, не е онзи човек, и други велики хора, като Нанака, Джанака.Всички тези велики светци дойдоха на
Земята, за да ни кажат как да се придържаме към центъра, как да стоим в центъра, как да задържим нашата
поддържка, как да бъдем човешки същества. Както въглеродът има четири валенции, така ние имаме десет валенции.
Трябва да поддържаме тези десет валенции в нас и ето това дойдоха да ни кажат тези светци.

Но вижте, ако някой каже да не пиете, половината зала ще се изпразни. Ако се каже да не правите безразборен секс,



пет човека ще си излязат. Това е проблемът – тук никой не иска да знае нищо по въпроса, но това е опасно да се
прави. Каквото и да става, вие трябва да се държите в центъра. Вие трябва да бъдете в центъра, а това става като не
отивате в крайности, като сте умерени. И умереният живот е най-добрият начин. Но дори и ако не сте били такива,
няма значение. Кундалини е в тази точка (сакрума – б. пр.) и има такава сила, че каквото и да сте правили, получавате
вашата Реализация доста лесно. Това е друг въпрос, но това, което се опитвам да кажа, е защо тези светци са
говорели така.

Мохамед е другият, който казва да не се пие – той е един от тези Първоучители, същият като тях, без разлика. Няма
разлика между Моисей и Мохамед и мога да го докажа чрез вашите вибрации. Вие можете сами да знаете чрез
вибрациите си дали те са едно и също, дали говорят едно и също и че няма никаква разлика.

Хората само се карат, не знам защо. Просто не мога да разбера какво има да се бият помежду си. Те двамата (Моисей
и Мохамед – б. пр.) са едно и също, проповядваха едни и същи неща, а когато Моисей пресече морето, беше сторен
мост и този мост е символ на Кундалини, която го създава за вас, за да прекосите празнотата (Воид – б. пр.) вътре във
вас.

Много е символично; те са работили толкова усърдно да ви кажат какво е поддръжка, как трябва да бъдете в центъра,
понеже ако имате тези поддържки – както е казал – само една нишка от Кундалини се издига. Не само една нишка
трябва да се издигне, обаче. Всъщност съм виждала хора, при които тя се издига цялата и остава така, но проблемът е,
че се издига, защото няма място за израстване. Свършени сте още със Свадхистхана и с една друга чакра, която е в
центъра на тялото и се нарича Набхи чакра, което значи „пъпен център”. Когато имате препяствие в центъра,
естествено цялата Кундалини се издига с пълна сила, но всички нишки падат и само някакси една-две се издигат и
отварят Сахасрара. Тази нишка си мисли, че е по-добре да отвори пътя, а после другите, милостта ще се излее и може
би ще отвори го по-добре. Така че проблеът е в това и ето защо те (Първоучителите – б. пр.) казаха да водите умерен и
сдържан живот и това проповядваха.

Сега нека видим какво се случва, когато стигате до крайности. Както видяхте, по средата е центърът на поддръжката
в нас. Да видим какво се случва ако се опитвате да отидете отвъд края на едната или другата страна. Отвъд тази
страна (Левият канал, завършващ отдясно на главата – б. пр.) е подсъзнанието. И ако прекрачите края му, навлизате в
колективното подсъзнание. Ако се движите в противоположна посока, там е надсъзнанието, а после колективното
надсъзнание. Та от тази страна (Левият канал – б. пр.) са всички онези левостранни хора, които все още са
неудовлетворени, много подмолни, зловещи, ужасяващи и които са мъртви, но не искат да се преродят отново, а все
още искат да тормозят хората, абсолютно. Те са много дейни, могат да ви обсебят и наистина ви обсебват. А от
Дясната страна (канал – б. пр.) са хората като Хитлер, които са много амбициозни, които са умрели заради амбициите
си и заради подобни неща, и те все още съществуват там. Така навлизате или в едната, или в другата област (на
отвъдното – б. пр.), когато стигате до крайности и там просто бивате обсебени. Това е много опасна област, в която
навлизате.

Наскоро гледах една програма на Би Би Си и някакви доктори бяха открили едно много интересно нещо. Те казаха, че
ракът се отключва – чуйте това много внимателно – ракът се отключва от протеини, които докторите наричат протеин
56, протеин 58 или нещо такова. Когато тези протеини ни атакуват от някои непознати области в нас, които са
вградени в нас още от нашето сътворение – с години съм ви повтаряла какво представляват тези области – те са в
краищата на Лявата и на Дясната страна.

И така, какво правимкогато отиваме надясно? Дясната страна е област, където вие мислите прекалено много, където
проектирате себе си в бъдещето. И ако продължите с това, започвате да се превръщате в личност, която се
интересува повече от бъдеещето, отколкото от настоящето. Центърът е настоящето. Започвайки да проектирате ума
си в бъдещето, вие се придвижвате надясно. Чрез това всеки, който е суров човек, много строг и сух, бива смятан за
човек, дал обет за безбрачие и разни подобни безсмислици. Всичко това е абсолютна глупост.



Ако сте дали обет за безбрачие, това изобщо няма да ви помогне. Напротив, подобен човек става изключително суха
личност и накрая умира от сърдечен удар. Такъв човек е твърдоглав, така избухлив, че трябва да вземете сопа преди
да се срещнете с него. Те са цяло проклятие. Имам предвид, че изобщо не забелязват здравето на другите и могат да
прокълнат всекиго. И работата им е да проклинат този и онзи, да прокринат едно или друго. Те са изключително сухи,
може и да се захванат с обществена дейност в името на Бог или ще работят зверски за бедните, мислейки си, че така
ги спасяват. Правят какво ли не за тях, но ако ги видите по друго време, ще се уверите, че подобни хора са абсолютен
пожар.

Те имат ужасен черен дроб, много са избухливи, няма благост в тях, нямат магнетизъм. Всички хора ги избягват, сякаш
са горещи картофи; качват се на главите на хората – „Направи това. Направи онова. Не си свършил това. Какво ги
вършиш?” Такива хора нито спят, нито оставят другите да спят; мислят си, че всеки е длъжен да работи по тяхна
заповед. И това са хората, които са силно его-ориентирани, както е показано на схемата, и се движат по Дясната
страна.

Всякакви аскетични представи за религията могат да ви отведат надясно, а строгостта и лишенията са много опасни
за човешките същества, защото ви откъсват от Цялото. Подобен човек може да бъде хванат в капана или да бъде
обсебен от десностранна личност.

Познам една жена в Индия, която е добреизвестна и получи голяма награда и разни такива за обществената си работа
. Случи се така, че я видях за пръв път в самолета, когато тя нямаше награди; дойде с някакви странни вещи и искаше
да седне на първите седалки. Така че стюардесата й каза: „Съжалявам, но е резервирано за болни деца и те трябва да
пътуват с този самолет, така че не можем да ви дадем това място”. А пък тази жена отвърна: „Аз съм майка еди-коя
си”. И започна да се кара, без да обръща внимание на обясненията, подскачайки насам-натам и обратно. И не позволи
на самолета да излети цял половин час, биейки се да седне на предно място; направо се смаях какви количества
обиди изсипа върху стюардесата. А се предполага, че това е жената, на която следва да се даде награда за мир или
нещо подобно. Не знам, нямаше мир по лицето й, нито около нея, а всички наоколо бяха притеснени от начина, по
който тя се държеше. Наистина беше шокиращо да се види подобна личност, която беше така избухлива и така
педантична. Тя спореше със стюардесата, че това било нейното място и настояваше на своето. Слаба богу я свалиха
от самолета и излетяхме, но ви казвам: подобни хора могат да бъдат френетично избухливи и изобщо да не
забелязват вашето присъствие, така че трябва да бъдете много, много внимателни с тях. Подобни хора може да
изглеждат преуспяващи в живота и когато вървят, си вирят носа и всякакви такива, разбирате ли. Но за нула време
осъзнават, че това е палячовщина.

Този вид его-насоченост не може да ви отведе до друго освен до глупост. Човек може да бъде изключително глупав и
да не знае, че е бил такъв, че се е държал глупаво, защото в това е проблемът. Вижте, при нас дойде един господин,
чиято съпруга беше на шестнадесет години, а той – на осемдесет. Естествено си помислих, че той трябва да й е дядо и
го попитах: „Тя ваша внучка ли е?” Моят съпруг Ме ощипа – „Това е жена му”. Учудих се: „Наистина ли? – после казах. –
Съжалявам, не знаех, че ви е жена”. – „Какво лошо има? Мога да си имам твърде млада жена. Какво толкова?” –
Отговорих: „Нищо лошо, само дето хората ще ви се смеят. Това е”.

Хората по света вършат всякакви глупости и си мислят „Какво толкова?”. Това е най-добрият начин да минете с
вашите глупости, докато откриете, че сте най-големите глупаци каквито е имало някога. И тази глупост идва от егото,
надига се и напълно обгръща мозъка ви, а вие не можете да видите нищо друго освен себе си – „Моята стая, моята
къща, моят..., моята..., моето...” Не можете да видите, че съществуват и други хора, че им дължите определени
отношения, че трябва да сте любезни с тях, че трябва да споделяте неща с тях. Непрекъснато мислите за себе си, а
подобни хора биват обсебени от свръхсъзнателното. Онова, което се случва, е, че те започват да чувстват тялото си да
лежи тук и там, седят по дърветата и си мислят, че това е „реализация” или просветление; само си представете. Това
не е нищо друго освен свръхсъзнателен мъртъв дух, който е влязал и превзел чуждото тяло и го мести.



Вече съм ви разказвала за тримата американци, които дойдоха чак от Америка и бяха много големи учени. Те дойдоха
да Ме видят и казаха: „Майко, трябва да ни научите на едно нещо”. Попитах ги на какво. А те отвърнаха, че искат да
летят. Рекох им: „Да летите?! Вече летяхте, какво искате да летите?” А те отговориха: „Не, всъщност искаме сами да
летим като екстрасенси. Казах им: „Не бива да го правите, защото ако го направите, ще бъдете заробени от тези
мъртви духове. Искате ли да бъдете заробени от тях?”. – „Да, но независимо дали става дума за заробване или нещо
друго, ние искаме сами да можем да летим”. Попитах ги защо. Отговориха: „Защото Русия го прави. Руснаците правят
експерименти с екстрасенси. Та и ние искаме да го правим.” Попитах ги: „Ако те са тръгнали към ада, и вие ще
тръгнете натам?” – „Да, какво лошо?” – „Нищо лошо, давайте тогава – с два скока сте там, много бързо ще стигнете. Но
не съм загрижена за това, няма вечно да ви съдя. А кой ви прати при Мен?” Те отговориха: „Патанджали”. Вижте, има
един журналист на име Патанджали. Учудих се, че той ги праща. Но те пак потвърдиха. Той напускаше тялото си и
обикаляше разни места. Беше журналист и научаваше новините преди всички останали; бягаше от дома си и
съпругата му много се изненада, когато един ден й донесе пясък и й рече: „Знаеш ли къде бях вчера? Бях на брега на
морето и от там донесох този пясък за тебе”. Жена му беше много изплашена, понеше той трепереше пред всяко
изображение на Бог или на Христос, или на подобна личност; тресеше се така, че жена му го доведе при Мен и каза:
„Той така трепери, не знам какво става, тресе се като от Паркинсон. Не зная какво се случва, през нощта той изчезва.
Всичко заключвам, но той пак изчезва; не знам какво да правя, много е стряскащо. Той рече: „Понякога отивам и
сядам горе на някое дърво”. Казах му: „Така ли? Значи си обсебен.” Той помоли: „Майко, извадете го. Не искам цялата
тая безсмислица, не се знае къде ще се приземя утре - може да съм навсякъде, да вися във въздуха. Не искам да го
правя повече, може и тялото ми да не може да се върне.”

Ето какво правят хората, а после вадят мъртвите духове. Когато извадят един мъртъв дух от някого, те пазят духа при
себе си. Както децата, малки деца умират в съня си. Ако майката е тук, а детето й е в Америка, тя казва, че иска да
разговаря с детето си чрез медиум. Това е много опасно, никога не си играйте с тези медиуми, много е опасно. Аз
познавам една такава майка в Швейцария; тя направи това с детето си и том умря в Америка, в съня си. Понеже
разстоянието е такова, че тук е ден, а там е нощ и тя го правеше през деня, а детето умря в съня си. Тя си говореше с
детето, чуваше гласа му, правеше всичко, а детето умря.

Никога не се доближавайте до хора, които имат работа с мъртви духове – казано е от всички велики хора по света, но
вас не ви е грижа, видите ли – „Какво лошо?”. Викате духове, ходите при екстрасенси, при мъртви предци и братя и
сестри. Защо притеснявате мъртвите, оставете ги на мира. Иначе измъчватхте живота им, докато те живееха на
земята. Защо не ги оставите? Нека да си отидат и да се преродят. Но вие не сте доволни, отказвате, искате да говорите
с тях. Трябва да се държите за ръцете, да викате духове, да правите всякакви такива неща.

Но знаете ли какво става с подобни хора? Най-напред, няма Реализация. Много трудно е за подобни хора. Дори и да
получат Реализация и всичко останало, те имат много проблеми. Виждала съм ги да полудяват, понеже тези мъртви
духове са правили мръсни неща. Да речем, че вие Ме извикате. Аз съм индийка, така че сте изложени на въздействие
на Индия. Трябва да знаете, че сте под въздействието на човек от Индия, но нямате контрол над хората, които идват
от онези области и просто бивате обсебени. Те обсебват вас и вашите семейства, всичко и е факт, че тези ужасни
неща, които действат или ви викат, или се опитват да покажат, че ви помагат, са хора, които просто измъкват пари от
вас. Но те ще бъдат осъдени още по-лошо от вас. Хората, които са медиуми и ясновидци, са използвали тези неща,
както го правят и разните гурута от Тибет. Няма такива работи.

Всеки, който е реализирана душа, никога няма да влезе в чуждо тяло. Никой Гуру не може да влезе в чуждо тяло, Аз ви
го казвам, защото той знае цената на свободата. Истинските гуру никога няма да го направят. Много долно е да се
прави подобно нещо – за онези, които са мъртви, и за вас, които сте живи и сте толкова прекрасно сътворени от Бог.
Вие бивате обсебени от всички тези глупости и черна магия и не зная как вие, които сте образовани хора, можете да се
захванете с това; може би сте много наивни, така бих казала – наивни сте. Понеже ние в Индия го знаем, знаем за
всички тези работи – за материализирането и за целия бизнес с това; много добре го знаем. Разбира се, всички млади
хора сега не знаят за тези неща, но Аз съм много стара и ние ги знаехме и ги наричаме бранумати видйа, прет смашан



видйа, бхут видйа - има много книги за това, но вие нямате познание за тях.

Например, полагате всички мъртъвци в църквата; не зная кой го е казал и къде в Библията е написано това. Не
разбирам защо погребвате мъртви тела в църквите. Ако искате да има църква за мъртвите тела, оставете ги да са си
заедно с другите мъртви. Вие сте млади, живи хора; защо седите върху главите на мъртъвци и поемате всички бхутове
и дяволи в себе си, та да ви се качат на главите?

Само една реализирана душа би трябвало да се погребе в църква, само реализирана душа. В Индия има обичай всички
мъртви да бъдат изгаряни с изключение на реализираните души, понеже те никога не се опитват да обсебят някого, да
притесняват някого, а напротив – те ни помагат по толкова много начини. Те не са хора, които ще дойдат само да
безпокоят живота ви или да ви окуражават. Понякога вие се чувствате много доволни от това, защото усещате, че
отговорността ви е поета от някой друг, те са поели вашата отговорност и вие се чувствате много облекчени. В
началото се чувствате много добре, в началото усещането е хубаво – „О, усещам мир”. Така си мислите, понеже някой
друг е влязал в къщата ви и той ще я използва, а вие ще бъдете оставени на мира. А после ставате смешни. Откривате,
че подобни хора си прикриват устата с дрехи, изглеждат странно и са много, много уплашени и се страхуват. Разбира
се, пред Мен те се тресат и се случват всякакви неща. Съществува друго направление, когато ясно виждате
обсебените хора, така че левостранните са още по-лоши.

Левостранните са онези, които навлизат навътре в работата с мъртвите духове, но има два вида работа с мъртви
духове. Единият носи надсъзнание, а другият носи подсъзнание. А подсъзнанието е много лесно достъпно, понеже
тези мъртви духове са много дейни и в областта на подсъзнанието те действат активно и са много добни и подмолни,
и мръсни. Например, една неомъжена жена умира и й харесва да тормози някоя омъжена жена, да я кара да ревнува.
И ето защо има определени правила и норми в живота ни. Човек би трябвало да разбере как да избягва подобни неща.

Вземете психолозите например – те не знаят с кого си имат работа. Лекуват луди. Казвала съм ви за Фройд. Той беше
полуизпечен в работата си, понеже знаеше само за това желание – силата на желанието, която наричаше обуславяне.
Но не знаеше, че има още нещо, което е егото, и затова казваше, че трябва да се избавите от всичките си обуславяния,
да нямате каквито и да е обуславяния. Но докъде ще стигнете така? Ще свършите с „Какво лошо?” – егориентирани.
След това формирате друг култ, кавайки, че трябва да разрушите предишния си култ. Или си повтаряте: „О, не ставам
за нищо; безполезен съм”. През цялото време убивате егото си и така ставате пленници. Тези две неща се случват,
когато изпадате в крайности при движението на този център (Свадхистхана – б. пр.). Чрез него вие отивате или
наляво (поради нечистото познание – б. пр.), или надясно (поради свръхактивност – б. пр.)

Истинското нещо е, че това е центърът на творчеството – творчеството и познанието за Божественото. Познанието за
Божественото е, че когато получите Реализация, получавате хладните вибрации на Светия дух и после трябва да
знаете как да издигате Кундалини у другите и как да коригирате себе си. Трябва да знаете как да опознаете всички
тези центрове, а също да откриете всички абсолютни въпроси, които държите в ума си. Ето това трябва да се случи с
вас. Трябва да се получи Реализация, защото тя е ваше право, което имате. Вече сте човешки същества и трябва да
станете супер човешки същества. Аз не правя нищо по въпроса, както казах, само „осребрявам банковите ви сметки”.
Но ако „банковите сметки” са прекалено наляво или прекалено надясно, тогава е доста трудно – трябва да ви се дават
много отсрочки, а имате овърдрафт.

Така че трябва да се разбере, че е по-добре да сте в центъра. А не да стигате до тези неща. Защо, защо, за какво? Какво
ще спечелите от тях? Ще стигнете ли до вашия Дух? Ще станете ли себе си? Защо ви е от трън та на глог? Защо ходите
при тези ужасни хора? Те ще ви доведат до такава крайност, че може и да не сте в състояние да се върнете.

В Лондон се изненадах от един доктор, с когото се запознах чрез други хора, и той дойде да се види с Мен и каза:
„Изгубих всичките си позиици, работата; понеже съм депресиран, не мога да работя. Не знам какво ми стана.
Изключително съм депресиран. Изгубих удоволствието от работата си. Не чувствам нищо, направо е свършено с мен.
Много съм потиснат. И всеки път щом се опитам да работя, пак се депресирам. Много съм изморен”. Попитах го дали



е ходил при някои от тантриците или подобни хора, а той отвърна: „Никога! Но дядо ми беше тантрик.” Дядото правеше
черни магии, а вижте - внукът страдаше от това. По-късно докторът беше излекуван.

Имаме един австралиец – лекар от Русия – и неговата баба имала навика да го води по гробища, докато бил малък.
Той си го спомня много добре, но след известно време така се депресира, изгуби работата си, чак не можеше да
работи. Получаваше главоболие и му се случваха разни неща. Получаваше силни спазми по ръцете. Когато дойде при
Мен, се излекува, но това отне известно време, тъй като впечатленията от мъртвите духове от детството все още бяха
налице.

Така че човек трябва да разбере как да държи мъртвите настрана от себе си. Вие трябва да бъдете в настоящето, не в
мъртвото. Който е мъртъв, край с него. Забелязали ли сте какво правят маймуните ако им умре малкото? Преди да
умре, големите ще крещят и ще плачат, ще правят какво ли не. Но щом малкото умре, те си тръгват. Не се притесняват.
Същото е и при кучетата, и при други животни – не се притесняват, знаят, че си е отишло.

Ето защо се казва, че ако някой умре, помислете за Бог и изпейте песен, нещо такова, а не се ровете прекалено в това.
Но хората са забравили всички онези неща и понякога прекалено се занимават с мъртвите, сякаш наистина са живи, и
превейки го, хората живеят в миналото. Живеят в миналото и виждат привидения и разни такива; някои такива хора
са виждали Моето минало и са треперели пред Мен, всички треперят пред Мен. Всички се тресат, не могат да седят
изправени, продължават да треперят ли треперят, през цялото време телата им се тресат, нямат контрол над телата
си. Та трябва да се разбере, че тези неща са абсолютно опасни за човешките същества. Ние сме човеки същества, не
мъртви тела; това е.

Но най-лошото нещо е, че онези, които се ровят в тези неща, биват обладани от протеините, за които лекарите казват,
че не са друго освен мъртви духове. Докторите казват, че са протеини, понеже не разбират. Това са мъртви духове;
ракът е причинен само от атаките на мъртви духове. Не съм срещала нито един случай, който съм лекувала – а съмм
лекувала много – при когото да не е засегнат Духа. При Реализацията, когато я получите, имате блокажи тук или тук –
в двата Свадхистхана, които са маркирани.

Надявам се да сложиге двете си ръце така, напред, и да получите вашата Реализация още докато ви говоря. Ето така,
моля, а двата крака – на земята. Казвах ви, че когато насочите ръцете си напред, първо започва да тече хладният
полъх. Но когато имате вашата Реализация и слагате ръката си върху някого, за да го тествате, вие прихващате
блокаж тук (лява Свадхистхана – б. пр.). Това значи, че в него има нещо непозволено.

Непозволената работа срещу Божествено може да е в областта на посъзнанието, може да е в надсъзнанието;
психологът или някой друг може да блокира от това. Когато работите върху ума си, умът ви е суперегото – тук,
оцветената в синьо област е умът – и когато вие по един или друг начин стигате до подобни хора или вие самите сте
имали нещо общо с черната магия, тогава имате блокаж тук, на левия палец. Това е лява Свадхистхана, както я
наричаме, и когато имате блокаж там, трябва да кажете, че вярвате в работата на Божественото, в чистата работа на
Божественото, наречена нирмала видйа. Нирмала видйа означава чистото познание за техниката как да издигате
вашата Кундалини. Когато го назовете, този център се оправя и мъртвите духове ви напускат.

Има много хора, които са идвали при Мен и които са били луди, и те питат: „Как чрез Кундалини лекувате луди? Какво
има да се прави? Нищо, Аз просто им давам събуждането на Кундалини. Когато Кундалини се събуди, тя стига до този
ценътр – до втория център в нас – и е осъществява просветлението. Божеството на творчеството там бива пробудено
и с тази светлина мракът във вас просто изчезва. Просто си отива. Епилепсията може да бъде излекувана. Ако някой
страда от епилепсия, има много лесен начин да бъде излекуван, изключително прост. Когато дойдете следващия път,
ще ви кажа как да излекувате подобен човек, много е просто.

Сахаджа Йога е спонтанен жив процес, чрез който можете да лекувате хората, като вторичен продукт от събуждането
на Кундалини. Аз не съм тук като някакъв лечител, който само повтаря: „Дайте ми десет долара за лечение”. Това не е



така – просто когато Кундалини е събудена, вие бивате излекувани. Получавате добро здраве, защото Кундалини
преминава през този център, който отговаря за вашата физическа страна. Ако физическата ви страна е наред, то
вашето здраве е наред. Но във вас има и други неща. Вие имате емоционална страна, имате и умствена страна, а над
всички тях стигате до духовната. Всички тези страни трябва да бъдат просветлени чрез събуждането на Кундалини.

Първото нещо, което се случва тогава, е, че вашето здраве се подобрява, без съмнение. Всички неща като парализа,
рак, диабет... диабетът е лечим чрез Сахаджа Йога. Трябва да ви обясня как се лекува диабет. Диабетът се причинява
от прекаленото мислене на човека. Така че този втори център трябва да работи много усърдно и не може да отдели
достатъчно внимание на панкреаса, който е по-вляво. Поради това Лявата страна замръзва, а Дясната работи
прекалено много. Та как се лекува диабет? Единственият начин е да сте реализирани души и да давате вибрации на
панкреаса, и да се балансирате. Има начини за балансиране. Ако успеете да балансирате панкреаса, преодолявате
диабета за постоянно.

Артритът също може да бъде излекуван, но сега трябва да ви кажа за далака. Той е нещо много важно в нас и мисля,
че всеки трябва да разбере това напълно. Не знаем колко важно нещо е далакът в нас. Той е скоростомерът, грижи се
за скоростта ни, за начина по който бързаме в наши дни. Ние сме наистина като телескопи, изхвърляме се. Говорим
по същия начин, вървим забързано. Ние сме много забързани. И тази скрост идва в нас когато далакът полудее. Как
полудява далакът? Много просто. Далакът съществува, за да произвежда нови кръвни телца, червни телца, за да
преборят всички спешни случаи, през които преминавате. Например, вие се храните и това е спешен случай, нуждаете
се от повече червени кръвни телца. Така че далакът започва да излъчва тези червени кръвни телца, а вие си слушате
новините в девет часа и чувате нещо ужасно по тях. Това създава още един спешен случай. После внезапно оставяте
храненето и хуквате. Създава се трети спешен случай. Горкичкият далак напълно полудява. Не знае кога и какви
кръвни телца да произвежда. Не знае какво да прави с вас, защото внезапно започвате да правите три-четри неща
наведнъж – закусвате, качвайки се в колата, говорейки с някого; и някой подвиква „Качвай се, качвай се!”. И всичко
това тече едновременно. Горкичкият далак не знае накъде да се движи, полудява. И тогава някак си идва атаката.
Появява се ракът на кръвта. Ракът на кръвта е резултат от бързането. Така че човек трябва много да внимава далакът
му да е наред. Предупреждавам ви като майка. Познавам тези проблеми. Ние сме лекували рак на кръвта и е ужасна
болест, но ако надделее, за една седмица с човека е свършено, казват. Излекували сме много хора с рак на кръвта,
които бяха обявени за „пътници” след осмия ден. Даже имаха сертификати – след осмия ден и след месец получавате
сертификат от болницата, че ще умрете.

Но в Сахаджа Йога човек може да се опита да ги излекува. Бяха излекувани хора, но когато отидоха на лекар,
докторите казаха: „О, знаем, че е много забележително, но не можем да повярваме, че е чрез Сахаджа Йога”. Даже ако
излекуваният е лекар, другите казват: „Този лекар е полудял. Как може да говори подобни неща?” да са му издали
сертификат, че ще умре след осем дни, а след две години и нещо той все още е здрав. Казват, че сигурно има нещо
друго, не искат да го приемат, защото това е предизвикателство към тяхното знание. Но Аз не съм тук, за да им
отнемам професията. Те могат да имат много пациенти. Аз не съм тук да лекувам хората. Просто търсачите, които
идват при Мен за Реализация, са благословени от Божията милост и получават много добро здраве. Биват излекувани,
защото са търсачи. Те са Божии люде, трябва да станат пророци. И когато станат пророци в тази епоха, трябва да
превърнат и другите по същия начин и да направят и тях пророци.

Това е казано от Уилям Блейк преди около сто години. Той е описал всички тези неща в книгата си „Милтън”. Ще се
изненадате – стигнал е до такива граници на пророчество, беше такъв прорицател, че даже е описал къде ще живея на
Съри Хилс. Първият маяк ще бъде запален на Съри Хилс, а също е казал къде ще бъде първият ни aшрам – в руините;
понеже нямахме пари, купих полуразрушено място сред развалините, а основите ще бъдат положени на Ламбет Уей , и
така и стана. Нашият ашрам стигна до Ламбет Роуд и тук е... той ще се превърне в Йерусалим. Само си представете,
преди сто годин човек е могъл да го види. Той беше такъв пророк. Всичко е написал, но човешките същества не са
чувствителни към това. Аз ходих да гледам негова изложба – той е велик художник. Изненадах се, че хората виждаха
само как е показвал голи женски тела в ада. Представяте ли си?! Това ли ходите да гледате?! Имам предвид, че това е
все едно да отидете на изложение за цветя, а да се хващате за всичко мръсно и кално. Това ли е начинът да гледате



на красивите неща? Гледайте за красивото и мислете за красивото, и тогава сте красивото. Защо да желаете онези
грозни неща от живота? Защо да не пожелаете нещо, което е толкова красиво и което е вашият Дух?

Това е вторият център, за който ви казах. Другият е този, който поставя граници, като тези граници са нашата религия,
в смисъл на поддръжка. Не религията, по начина, по който вие я разбирате. Тъй като всички религии са просто като
цветя на едно живо дърво. Це са били откъснати от хората, които казват: „Това е мое. Онова е мое. Това си е мое!” И са
превърнали тези цветя в нещо много грозно, а подобни цветя са увяхвали.

Цялото внимание би трябвало да е да станете Духа. Ако не е така, то останалото не е Божие дело. Божието дело е
просто да се събуди вашата Кундалини. Това е жива работа, понеже Той е живият Бог. Той трябва да върши живата
работа. Неговата работа е да трансформира малко цвете в плод, което вие не можете да направите. По същия начин
вие не можете да накарате Кундалини да пулсира, а тя ще пулсира, когато дойдете в Сахаджа Йога. Със собствените си
очи ще я видите да пулсира над главата при издигането си и ще видите как се осъществява вашето кръщение.

Писано е от толкова много хора, като Каллидаса например. Имахме един велик поет – Калидаса, който е описал
Сахаджа Йога преди около триста-четиристотин години. И Ади Шанкарачарйа, който много ясно каза всички тези
неща, които и Аз ви казвам. Но това беше познание ограничено до малък кръг хора. Даже Кришна говори само на
един, на Арджуна. Христос говори пред няколко тълпи, но те Го разпънаха, защото не можаха да разберат какво им
говори Той. Какво толкова каза, че Го разпънаха? Не Го разпознаха. Колко хора разпознаха Мойсей? Колцина
разпознаха Авраам? Те никога не бяха разпознати, никога не бяха разбрани от хората – в това беше проблемът и това
трябва да бъде разбрано.

Дойде времето за разпознаване, за разбиране. Разпознайте себе си като Духа – вие не сте това тяло, не сте този ум, не
сте това его, не сте това, а вие сте Духът. И не сте т. нар. гурута. Онзи, койкто не ви даде духовна Реализация, не е гуру,
той не е гуру. Трябва да разберете. Трябва да разберете, че това е работата на истинския Гуру – Първоучителят, който
ви казва, че трябва да сте центрирани, казва ви всичко, което трябва да бъде сторено в името на религията; в името на
религията те казваха едно и същон нещо. Сега Аз не говоря подобни неща, защото знам ка да се справя със
ситуацията.

В Лондон имаше един лекар-алкохолик, който дойде при Мен. Получи сваята Реализация и на следващия ден се
отказа от пиенето. Не искаше да пие, а казваше: „Сега се радвам на себе си. Не се притеснявам, не искам даже да си
спомням.”. Но после, след два-три месеца, отиде в Германия. Каза, че понеже харесвал някакво вино, решил да го
пробва пак. Така че отишъл и си пийнал. Но когато го вкусил, му се заповдигало, абсолютно, от миризмата.

Не Ми се налага да ви казвам да не крадете, да не приказвате мръсотии, да не правите това или онова. Моята дъщеря
има дъщеря – имам правнучка, която е реализирана душа. И двете внучки са реазириани души и една от тях дойде и
попита: „Бабо, трябва ли да четеш тези глупости, наречени етика и морал?” Казах: Не, защо?” – Тя отвърна: „Не е ли
глупаво? Там ни казват да не лъжем, да не крадем. Тоест, защо ни е да лъжем, защо им е да ни казват всички тези
неща? Не ми харесва така”. А по-малката рече: „О, тези хора са глупави. Как може да говорят така? Защо да правим
подобни неща?” Тук няма изкушения. Не трябва да ви продаваме такъв тип изкушения – вие сте пробудени. Вашата
дхарма е налице, вашата поддръжка е пробудена.

Ние сме човешки същества и ако трябва да минем по мръсна алея, то не можем. Ужасяваме се запушваме си
носа,усещаме миризмата на мръсно и тиня. Но да речем един кон ще премине по алеята, няма да го е грижа, няма да
се притесни. По същия начин вниманието ви се просветлява и тогава онава, което е грях, не ви харесва. Просто не го
харесвате. Всичко, което ви отвежда далече от Духа, не го харесвате, понеже губите вибрациите си. Изгубвате си
вибрациите.

Другият център също е много важен. Той е за нашето благосъстояние и се нарича Набхи чакра. За него ще ви разкажа
следващия път, понеже вече говорих доста подробно. Още повече, че днес искам също да получа въпроси от вас, не



като миналия път – само един и същи човек да задава въпроси. Един човек ще задава само по един въпрос, и то
смислен. Понеже сте търсачи, не губете вашето време и времето на другите. Нали?

Много ви благодаря.
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Пуджа на Шри Гаури-Ганеша Сидни, Австралия - 4 април 1981 г. На днешния ден се е случило нещо уникално и Сахаджа
йогите от Австралия имат особен късмет. Този ден никога преди в историята на Сахаджа Йога не е бил празнуван.
Днес е Нова година за Сахаджа йогите, защото това е денят на Нова година в календара на Шаливаханите. Както
знаете, Моята династия е Шаливахана (вахана, букв. "превоз" - б.пр.), а се нарича така, защото те са носели шаловете
на Богинята, така им казват- както вие също много пъти носите Моите шалове - и ги наричат Шаливахана. Така че тази
Нова година е първият ден от пришествието на Богинята, като то има девет дни. А в други епохи - има Сатйа юга, после
е Двапара, Трита, Кали; четири юги - така че в две от югите Богинята е инкарнирала, веднъж преди Сатйа Юга и веднъж
след нея. Така че днес е денят за отбелязване на абсолютно първия ден, когато Тя инкарнира на Земята. Това е също
денят на Гаури, защото Девицата е първата форма на Богинята. А Тя създаде Ганеша също във вторник, започвайки
така седмицата. Кой ден е днес? Днес кой ден сме? Днес? [йогини отговаря, че е четвърти април, събота]. Събота. [към
една йогини] Край с това. Не стой права, ясно? Докато говоря не бива да Ме фотографирате. Това е много погрешна
идея, защото Ми пречи. Още повече, че по време на речта, докато говоря, а вие се опитвате да Ме снимате, съм
виждала, че понякога снимките излизат много странни. Най-добре правете снимки когато не говоря, разберете,
защото през цялото време се чува щракане, всеки се разсейва и вниманието не се фиксира. Много е важно това, което
говоря; ясно? Сега не фотографирайте, моля. Обърнете внимание на това, което казвам. [хинди] Така че вторник е
денят, в който Ганеша е установен, а после Богинята започва да работи. Първият ден, в който Тя започна да работи, е
сряда. Тя започна да действа в сряда. Днес, поради обстоятелствата, е събота, но Аз ви говоря за изначалните
времена. Тъй като сряда е денят на Свадхистхана, той е денят, в който Тя започна да изработва цялото. Така че
най-напред вторник е първият ден за Сахаджа Йога, сряда е вторият ден. И ще се изненадате, че планетите са същите,
защото вторник е денят на Марс, който е управляван от Шри Ганеша. Сряда е денят на Меркурий, а Меркурий е
Свадхистхана. Третият ден, да, е денят на Юпитер, както му казвате вие, а ние го наричаме "гуру". Юпитер (четвъртък -
б. пр.) е денят на гуруто, на учителя. Петък е денят на Богинята. Вижте също чакрите - чакрата на Богинята, на Майката
Земя, Майката на Вселената, Венера. Но на санскрит и хинди имената на дните са съвсем същите, отговарят на
планетите, така че... После, събота е денят на Шри Кришна - Шани е Сатурн. Следва неделя, която е денят на Христос,
Слънцето. Понеделник е денят на Садашива - на Реализацията, на интеграцията. Това са седемте дни, през които Бог
създаде цялата вселена. Ето това ви казах вчера - че по този ограничен начин не можете да разберете
християнството. Ще си мислите, че това е лудост, а то не е. Само когато прочетете други неща, други свещени писания,
само тогава ще разберете какво е казал Христос. Така че днес е денят, първият ден, когато е създаден Ганеша; в
смисъл, че въпреки че днес не е вторник, но според фазите на луната днес е денят, понеже е първият ден от
новолунието на този месец. На марати на този месец му казваме чаитра. И това е времето, когато Гаури е Чаитра. Така
че установяването на Гаури се случва в течение на тези девет дни. Но Ганеша трябва да бъде установен преди всичко
друго. Въпреки че първо трябва да се появи Гаури, можете да схванете. Гаури трябва да дойде първо, за да установи
Ганеша. Но Ганеша винаги е поставян даже преди Гаури. Преди пуджата, боготворенето на Ганеша не започва нищо,
защото Той е този, който премахва всички пречки, всички негативности, всички препятствия, които ще се появят,
цялото внимание, което е наоколо. Та ето защо ние почитаме първо Ганеша - просто за да Го помолим да ни защитава.
Но първо трябва да се появи Гаури и ето как Гаури е почитана през тези девет дни. Тя дойде на тази земя, за да се бие
с дяволите и демоните, с негативността, за да пресекат хората Бхавасагара, Воид, майата, илюзията. Когато хората се
молеха, когато правеха нещо, те пречеха на злото и тогава ракшасите тормозеше бхактите, поклонниците на Богинята.
В онези дни ракшасите бяха отделно и светците бяха отделно, нямаше такова смесване, както е днес. Откриваме, че в
светците (днес - б. пр.) има негативности. Това никога го е нямало преди. Това е Кали юга. Сега има такова объркване,
че няма абсолютни светци или абсолютни ракшаси. Тези ракшаси идват и се вмъкват в главите ви. Те са вътре във
вас, така че негативността съществува, вие не сте абсолютни светци. И това е големият проблем в Сахаджа Йога: дори
когато Ме боготворите, опитайте се да бъдете повече на страната на светците, отколкото на негативността. Опитайте
се да бъдете повече на святата страна. Понеже вие сте светци, без съмнение, то онези ужасни неща по един или друг
начин са влезли в главите ви и са седнали върху вашето суперего и его - онези ужасни неща, които трябва наистина да
решите днес да ги изхвърлите. Защото вие наистина сте светци, а онези са лоши петна - каланка - и са нещо вътре във
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вас, което наистина ви разваля. Така че се опитайте да го изхвърлите, опитайте се да станете позитивни, да бъдете
едно с пуджата. Второто нещо е значимостта на този ден; Аз никога не съм празнувала този първи ден някъде другаде,
досега. Това трябваше да стане в Австралия. Право на Австралия е да има този ден тук, да го празнува. Имали сме
други пуджи, имали сме други Наваратри и с тях сме празнували първия, втория, третия, до деветия ден. Но никога
никъде не сме отбелязвали тази Наваратри на Шаливаханите, като такава. Въпреки че в Лондон сме имали нещо
малко, подобно на това, на седми април, когато Аз говорих да това; но всъщност на този ден преди не сме имали
пуджа. Така че е много похвално, че трябваше да се случи тук. Аз съм много щастлива, защото именно тук Гаури
установи Шри Ганеша. Така че днес трябва да почитаме две неща: едното е Ганеша, защото Ганеша може да запази
вашия статус, вашата висота в Реализацията ви. Той ви защитава, когато получавате Реализацията си, когато се
издигате. Та че Той предпазва и защитава и се грижи за нас. И ви дава мъдрост, за да се извисявате по такъв начин, че
да не се отклонявате наляво и надясно; да имате цялото достойнство и да сте напълно интегрирани със сърцето си, с
Шива Татва, с вашата Реализация и да го правите искрено със сърцето си. Ето защо почитаме Шри Ганеша. Но
всъщност днес пуджата е на Гаури, тоест на Кундалини. Така че най-напред ще направим на Шри Ганеша и после ще
боготворим Гаури, която е Кундалини. За щастие получих едно сари. Наистина е забележително, защото това е цветът
на Австралия - зеленото е цветът на Гаури. Гаури носи зелено сари и то също е символ само на Гаури. Това е символът
на Гаури и той е вътре в Ганеша, а най-изненадващото е, че Аз получих сари в точно този цвят. А това е повече в
обратните цветове - повече от цвета на Ганеша и по-малко от цвета на Гаури. Това е много традиционна комбинация в
индийската цветова палитра, понеже червеното е цветът на Ганеша. Във вас хора той е много червен и може да стане
по-тъмночервен, може да стане съвсем черен, може да се сведе съвсем до никакъв. Но в Мен е като цвета на тази
глина, защото е абсолютно послушен, абсолютно едно с Мен, така че това е цветът на глината. А Гаури е Майката
Земя. Това е мястото, където съществува Гаури - в Майката Земя - и ето защо цветът е зелен, понеже Майката Земя
винаги е покрита със зелено; поне Тя е покрита. А цветът на Ганеша е този на глината, защото Той е създаден от
Майката Земя, елементът е Майката Земя. Надявам се, че успях да ви обясня символичната връзка. Знаете ли
историята как Ганеша е създаден от Гаури? Сега ще ви я кажа и след това можем да започнем. Много е интересна и
ето защо казах, че ще изкъпя тук. Разказва се, че... [йогини се извинява и прекъсва Майка, казвайки, че долу не се чува
нищо; Тя отговаря, че ще ползва микрофон и ще говори по-високо, за да я чуват.] Добре, това можете да го чуете. Та
сега ще ви разкажа историята за раждането на Шри Ганеша. Много е интересна, много символична. Това е Христос,
тоест омегата и алфата, а хората си говорят и не знаят какво приказват. Има една по-кратка форма на цялото това
нещо. Те не знаят нищо за Ганеша, изобщо. Те взима една дума оттук-оттам и си говорят просто така. Той е първият
създаден. Това е много символично - чистата сила на желанието да бъде едно с Духа е символизирана в Гаури.
Първичната Гаури е тази сила, която се е отделила от Нейния Господар, можем да кажем. В предишните си животи Тя
беше разделена и се роди отново като Парвати. А Тя иска да бъде едно с Шива, който е Духът. Така че бракът се
осъществи, в смисъл че сега Тя може да Го срещне. Разпалването на брака трябва да започне. Но Тя все още не е
омъжена, в смисъл че все още е Девица, но иначе е омъжена; това значи, че Тя е готова да се издигне. Преди това Тя
иска да се изкъпе, защото трябва да се срещне със своя Господар. Така че Тя трябва да се изкъпе - къпането на
булката. Тя е девица, абсолютно девствена и отива да се къпе. И Тя се страхува да не би някой да влезе, докато се
къпе. Погледнете деликатността на цялата ситуация - това желание, което е предназначено просто за Духа, не иска да
бъде показвано пред нищо друго, пред никаква негативност, която може да влезе, пред нищо подобно. Така че Тя
затваря вратата, но все още се страхува да не би да влезе някой от задната страна. Така че Тя си слага тази ароматна
пудра, която използваме в Индия - специално за булката тя е най-подходящата - и обтрива тялото Си с пудрата, а после
открива, че по тялото Й остава много. Така че тя прави Ганеша от нея; сега си представете колко вибриран трябва да
е. Тя си слага пудрата - направена е от камфор и всички онези прекрасни неща, които наистина са небесни - и това
нещо е напълно вибрирано върху Нейното тяло. Тя прави Ганеша и Го слага в задната страна на банята и тогава
хубавичко се изкъпва. В това време Шива изведнъж се връща и чука на врата. Но тя не Го чува. Тогава Той отива пред
задната врата и там вижда Ганеша да си седи. И пита Шри Ганеша: "Ти кой си?". А Ганеша отговаря: "Аз съм Синът на
Гаури". Шива не може да разбере - Тя е девица, а този тук казва: "Аз съм Синът на Гаури". Вижте непорочното зачатие,
опитайте се да разберете. А Шива пита: "Как може Тя да има дете? Тя е Девата". И си мисли, че Ганеша ще очерни
Неговата съпруга, която е Девица. Така че Шива прерязва гърлото на Ганеша в гнева си и влиза в банята. А Гаури е
готова да Го приеме. И Тя поглежда и вижда, че детето Й е мъртво. Шива Я пита: "Какво е това?" А Тя отговаря: "Това е
Моето дете, което създадох от Моята мала. - как му казвате на това, което излиза по кожата ви. - Аз Го създадох и Го



поставих там. Как се осмеляваш да Го убиеш? Сега какво ще правим?" И продължи: "Добре, това, което трябва да
направиш, е да отидеш и да намериш главата на което и да е животно и ще я поставим върху това тяло и Той отново
ще бъде Мой син". Вижте, всичко беше предварително подготвено, защото това дете не трябваше да се развива с
човешко его и суперего. То трябваше да е въплъщението на детското, въплъщението на детската невинност, защото
Той е въплъщението на невинността. Така че трябваше да се намери главата на животно. А най-мъдрото животно на
Земята е слонът, а слонът беше спасен в еволюцията като по истинско чудо, но това е друго описание, които ще ви
дам по-късно. Та слоницата, майката-слоница лежеше с гръб към малкото си. Ето защо в Индия жените никога не спят
с гръб към децата си, никога. Детето трябва да бъде отпред, пудхе, отпред; то никога не бива да е зад гърба на
майката, никога. Майката ще стане и ще отиде от другата страна, ще се мести, но никога не би сложила детето зад
гърба си. Та главата на слончето беше отрязана и Той я донесе и сложи за Шри Ганеша. И ето как беше създаден Шри
Ганеша. А знаете, че слонът е превозът на Махалакшми. Та тялото е от Махакали, но главата беше дадена от
Махалакшми, еволюционната сила. Ганеша вътре в нас обитава в Муладхара чакра. Някои хора, които пробват
всякакви номера, за да открият Бог, може да са виждали хобота на Шри Ганеша и да са си помислили, че това е
Кундалини - понеже като Майка Аз им давам няколко белега за това - и ето как те започнаха всички тези извращения
и грешки относно Ганеша. Но Той е въплъщение на невинността и по-късно трябва да прочетете в "Деви Бхагават" как
Той инкарнира на Земята като Христос и как ще дойде на Земята със Своите единадесет разрушителни сили като
Калки. Много е трудно за хиндуистите да приемат, че подобна динамична личност като Ганеша би могла да стане като
Христос, който беше разпънат. И е невъзможно - поне хиндуистите има много по-широки познания и по-голям разум -
но за ревностните християни е невъзможно да разберат как Христос би могъл да е малко слонче. Това е отвъд техните
разбирания, понеже за тях Христос ви трябвало да е човек, който няма сила да убие никого. А се казва, че Той ще
дойде да убива хора; не зная как се оправят с тези неща. Те се вкопчват в едно нещо - че Той е омегата и алфата, и
край. Кой им е дал това право, един бог знае. Но както и да е. Те не виждат другите неща - че Той има Майка и е
говорил за Светия Дух. И го каза толкова добре: "Аз ще ви изпратя Светия Дух. - и също, - На онези, които съгрешат
срещу Мен или Ме обидят, ще им бъде простено. Но нищо срещу Светия Дух няма да им бъде простено." Много ясно
казано. Защо Той каза това? Той е алфата и омегата, но защо каза така? Разбира се, Той е създаден първи, а на това
ниво, на нивото на Калки, в края пак е Той, без съмнение. Но това не значи, че понеже сте християни, имате специални
права, изобщо не е така. Напротив, бих казала, че много хиндуисти имат много повече права върху Ганеша от вас,
защото вие сте развалили невинността си. Те не са развалили тяхната невинност. Може и да се наричате християни,
християни, които се борят за Христос, но вие не сте, защото основата на Христос е невинността, която вие разрушихте.
Така че онези - Сахаджа йогите също - които се отъждествяват с Христос, трябва да знаят, че това отъждествяване
всъщност е обусловеност; фактически не сте. Ако беше така, трябваше да станете невинни. Вие трябва ва
възстановите невинността си. Тогава наистина сте християни и тогава наистина сте такива. И бих казала, че хората в
Индия, поне до момента, за щастие не сме напреднали като вас. Ние никога не падаме в капана на напредъка, за
щастие. Ние сме прекалено мудни хора, като слонове, които не биха могли да си паднат по нещо. Индия е като един
огромен слон - каквото и да се появи, той просто го отхвърля насам или натам, без да приема нищо. Нас никога не ни е
било грижа за Фройд, за нас той е някакъв легендарен човек, който си живее в рая на глупците - никога не сме го
приемали. Нищо не може да проникне в тази слонска глава. Вижте, тя просто отвява всички неща, които се
приближават, така че нищо не влиза в главите на индийците. Те никога не са разваляли невинността си, просто
защото са твърде ларж и много летаргични към новите идеи. И ето как, въпреки всичко, не са сменили вярата си
християни; някои от тях никога не са чували за Христос. Запазили са невинността си и искреността на сърцето си
много повече, защото не са прекъснали връзката си. Когато (принципът на - б. пр.) Ганеша е разрушен, тогава губите
връзката. Сърцето ви работи в една посока, мозъкът ви работи в друга. Така че все още не са успели да постигнат този
вид разединение. И каквото и да се опитват да правят, вътрешно знаят какво е грешно. Имам предвид, че някои хора
се опитват да крадат, но знаят, че е грешно. По същия начин знаят и за другото. За себе си трябва да знаете, че трябва
да постигнете положението си на невинни хора. Но вашата Майка е много благосклонна, Тя е много могъща, Тя е
много любяща и Тя ви е създала съвсем по подобие на Ганеша. Вие имате всичките сили, които Ганеша има.
Най-голямата сила, която има Ганеша, е, че вие можете да се приближите толкова много до Мен. Никои други богове
не могат да дойдат толкова близо до Мен, както вие. Кундалини не може да бъде издигната от никакви други богове,
от никакви инкарнации, а от Шри Ганеша. Той трябва да съобщи на Кундалини, иначе тя няма да се издигне. И вие сте
тези, които имате силата да издигате Кундалини по пръстите си. Колко много сили съм ви дала? Просто си нямате



представа. Аз ви създадох по подобие на Шри Ганеша, така че трябва да възстановите тази невинност вътре във вас.
Това също беше установено. Върнете си обратно вашата невинност. А второто нещо относно Шри Ганеша, което е
толкова важно и което трябва да се научи, е, че Той не знае никакъв друг бог освен своята Майка. За Него не
съществува нищо друго освен Майка му. Той е толкова отдаден. Има една история за това как веднъж Парвати -
Неговата Майка - каза: "Ще ви дам голяма награда, но трябва да направите състезание между вас, двамата братя."
Вторият брат е Картикейа, който се появи на Земята, само за да разруши Наракасура. Тоест, всичките разрушителни
сили бяха съчетани, за да създадат Картикейа. И Парвати каза: "Който от вас пръв обиколи Земята, ще му дам
награда". А превозът на Картикейа е паунът - толкова бърз. Та Той се качи на пауна си и полетя като аероплан. А
превозът на Ганеша е просто едно мишле. Какво трябваше да направи Ганеша? Приложи мъдростта си. Каза си: "Кой е
по-велик от моята Майка? Тя е създала всички богове. Тя е Махакали, Та е Ади Шакти. Тя е сътворила всичките богове,
Тя е сътворила всичките вселени, Тя е Тази, която прави всичко. Кой може да е по-велик от Нея? Тя е най-великата от
всички." И Той просто обиколи три пъти около Нея и получи наградата. А Картикейа все още летеше из въздуха, и даже
пребори Шива. Той пребори всички. Много интересна история е за това как се случи всичко, показвайки пълното
отдаване. А за Сахаджа йогите е важно да разберат това пълно отдаване, посвещение и също искреното чувството от
сърцето. Ще помоля Раулбай някой път да ви поговори за протокола - важно е, въпреки че Аз съм толкова близо до
вас. Даже Христос не би казал нещо подобно. Понякога се удивлявам на начина, по който Ми говорите. Удивлявам се
на някои неща. Как можете да Ми кажете тези неща, знаейки коя съм Аз? Но вие забравяте. Така че е важно да
разберете, че те са велики, защото знаят величието на Майка си. По същия начин вие трябва да изучите определен
протокол, на който ще ви научи Раулбай, така че да не правите никакви грешки, говорейки неподходящи неща. Това
идва от лоша Вишудхи, несъмнено, но ако съзнателно го изработите, ще направите добро на себе си. Защото знаете, че
нищо против Светия Дух няма да бъде толерирано - нищо. Можете ли да повярвате? Колко силни думи са тези! Само
си помислете - "нищо против Светия Дух". Та Сахаджа йогите трябва да разберат протокола - не говорете срещу Светия
Дух. А протоколът тук, който трябва да се разбере, е колко далече да стигнете, колко да разбирате и това е много,
много, абсолютно елементарно за Сахаджа Йога. И днес за нас е голям ден, в който Майката на Шри Ганеша е
установена, инкарнила е. Днес е денят, в който Тя се изкъпа ритуално и ето защо Аз казах, че ще дойда и ще се изкъпя
тук. Относно времето и графиците би трябвало да се знае, че Майка знае най-добре и всичко се получава при
подходящото време. Понеже знаете, че тук сте по-напред с времето и всички графици работят по този начин. Така че
всичко трябва да работи по този начин - всъщност времето е според луната, затова не трябва да се притеснявате
колко е часът, кога ще стане това или онова. Часовниците и всичко останало в Сахаджа Йога работят по Моето
усмотрение. Така че трябва да се отпуснете и да се наслаждавате на пуджата. Мисля, че днес ще получите много
вибрации. Просто им се радвайте, наслаждавайте им се. И ако егото ви се появи, просто му кажете да млъкне. Това е
всичко. Ясно? Сега... Така че първо ще имаме пуджа на Ганеша, която ще прави Моди, и той ще обяснява какво да се
прави. Ще видите как на Ганеша му доставят удоволствие малки неща. Кой ще дойде за... децата да дойдат ли за
пуджа? Нека всички деца дойдат за пуджата.
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Силата на Кундалини

Челшъм Роуд, Англия – 17 май 1981 г.

Днес ще ви разкажа за Кундалини и за това как Кундалини е чистата сила на желанието в нас, как тя се проявява, как
се събужда, за да ни даде нашата Себереализация. Това ще рече, че желанието е удовлетворено само тогава, когато
получите Себереализация. В противен случай това желание не е проявено. То е само спящо.

Това е една жива сила, защото тя е създала всичко в нас. Но до момента, в който не получите Реализация, до момента,
в който не станете едно с вашия Дух, това не е изпълнено, не е проявена силата, която ви кара да тичате, да тичате
след мисълта, че още не сте я осъществили, че не сте намерили вашето предназначение. И тя ще бъде там през цялото
време. Тази сила е спяща и ви оставя впечатление за празнота. Следователно трябва да направим така, че тази сила
да се прояви.

Когато тази сила се проявява, притежава някои качества.

Нейното първо качество е да върви срещу силата на гравитацията. Това ще рече, че едно нещо се издига и след това
не пада. Човек трябва да се старае неговата природа да бъде такава, че да се стреми към нещо. Ако човек не се
стреми към нищо, Кундалини не се издига. Например храната – когато слиза в стомаха, упражнява налягане върху
стените на червата, предизвиквайки движенето надолу. По този начин когато Кундалини започва да се издига и да
оказва натиск върху стените на чакрите, тя създава усещането, че енергията се издига все по-високо и по-високо, като
че ли чакрите помагат на енергията да отскача към върха. Всички тежки неща падат, всички. Но Кундалини се издига
по-високо, все по-високо и по-високо.

Защото тя е като огъня: огънят никога не гори надолу, той гори винаги нагоре. Тя също прилича на огъня. Има в себе
си способността на огъня. Той има способността да пречиства и да гори, да изгаря всичко, което може да бъде
изгорено. Той пречиства нещата, които не може да изгори, и изгаря нещата, които се възпламеняват. Така че чрез
своето подобно на огъня качество, Кундалини унищожава всичко непотребно. По същия начин вкъщи събираме
всички непотребни вещи, правим една купчина в градината и ги изгаряме. И край, няма ги вече. По същия начин,
когато Кундалини се издига, тя унищожава, изгаря всичко, което е непотребно, всички наши ненужни желания,
ненужните ни идеи, всякаква привързаност, впечатления, его и всичко онова, което стои между вас и вашата истинска
същност. Всичко това бива разрушено. И всички тези неща могат да бъдат унищожени, защото те не са вечни по
своята собствена природа, а са временни. Кундалини разрушава всичко, което е временно. И по такъв начин
осветлява Духа.

Защото Духът не може да бъде изгорен с нищо.

И изгаряне чрез огъня е толкова хубаво, защото разрушава всичко, което е застояло, което е замърсено, което е болно
и в същото време този огън охлажда системата. И е много интересно да се види как тази сила на огъня се превръща в
хладен полъх. Например от научна гледна точка виждаме, че електричеството може да произвежда топъл или студен
въздух и може да се премине от единия вид към другия. Няма крайно състояние, тоест винаги може да се преминава
от едното в другото. Да предположим, че едно нещо притежава магнитна сила. Можем да я трансформираме в
електричество, а електричеството може да бъде превърнато в магнитна сила. Кундалини е от такъв вид, че когато
разрушава, когато гори, тя произвежда топлина. Когато чувствате топлина, това именно е пречистващата сила на
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Кундалини. Но след като веднъж е станала хладна, охладила се е, тогава тя е необратима, защото тя е един жив
процес.

Един жив процес никога не е обратим. Всички мъртви процеси са обратими. Но сега вие сте възрастни и не може да
станете отново бебета. Може да се опитате, но няма да успеете. Може да използвате всякакви средства, но няма да
успеете да станете отново бебе. Сега вие сте възрастни и сте модерни. Свръхразвити сте. Не можете да станете
отново примитивни. Може и да се опитвате, но няма да успеете. Може да пробвате всичко, което пожелаете – това ще
бъдат само изкуствени опити. Може да опитате да се облечете по начин, по който да си кажете: “О, сега станах съвсем
обикновен, съвсем примитивен. Освободих се от всички мои модерни идеи.” и т.н. Всичко това няма значение. Това са
само приказки. Състоянието, в което се намирате, е лечимо, но то не е обратимо, защото е жив процес.

Следователно, Кундалини в нас ускорява живия процес на еволюцията. И нейната сила е да пречиства, както огънят
пречиства. Тя не ни чисти като водата. Удивително е, но тя не ни чисти като водата. Какво прави водата? Водата не
разрушава, тя разтваря. Тя поглъща в себе си някои нечистотии. Например, ако поставим оцветител във водата, тя ще
придобие неговия цвят. Кундалини не се оцветява – тя гори, тя разрушава. Разбирате какво искам да кажа?
Следователно ако във вас има нещо, което не е наред, тя ще го разруши чрез огъня. Няма да го погълне. Тя самата е
чиста. Не може да погълне неща, които ще я замърсят. Тя не може да бъде замърсена.

Например ако поставим злато или сребро в огъня, те се пречистват и достигат чистата форма на златото и среброто.
Но ако се постави злато или сребро във водата, няма да се получи нищо. Най-много може да се измият отвън, но
отвътре, в цялата си субстанция – не може. Следователно, в някои случаи може да се пречисти външната страна, а с
Кундалини се пречистваме отвътре и отвън.

Лицето става хубаво и грейнало, а ние имаме едно ново, искрящо и грейнало лице. Тенът ни не е нито съвсем бледен, с
хлътнали бузи, нито пламтящ и червен, нито бледен и грозен, а става сияещ. Излъчване – ето какво ни дава
Кундалини.

Сега за звука на Кундалини. Вече ви казах на една от Моите лекции как Кундалини създава звуци. Например на нивото
на Вишудхи тя създава звука на всички гласни в санскрит. В английския език те са малко на брой, а в санскрит са 16.
(Шри Матаджи ги произнася за пример - б.пр.). Тя създава звуци във всяка една от чакрите. Първо, тя е Паравахни,
което не се чува. Когато се издига, преминавайки през Муладхар – мястото, където живее – няма звук. Когато
достигне стомаха, тогава започва Паравахни. Когато достигне до Набхи, тогава тя става Вахни, тоест информация,
кодирана информация. Това е най-близкото тълкуване, което може да се даде – кодирана информация.

След това тя стига до Сърцето, където може да се чуе туп-туп, туп-туп… точно като сърцето. Това ще рече, че може да
се чуе със стетоскоп. И когато достигне до Вишудхи, тогава тя става свидетел, Пасшанти, този, който вижда. Вече сте
го почувствали. Когато нещо ви притиска на нивото на очите, това пречи на Вишудхи. Следователно Пасшанти е този,
който вижда.

И още, този звук – звукът, с който говорим – когато стигне нивото на гърлото, става Вайкари, който говори. Това е
преди дори самата Кундалини да бъде там – Вахни, кодираната информация, езикът. Информацията, отначало
кодирана, се декодира на това място – тя проговаря. След Реализацията Кундалини осветява Вахни, както осветява и
всичко останало. И благодарение на тази светлина вашите мантри стават просветлени. Преди Реализацията всички
мантри, които казвате, нямат никакво значение. Те са обикновени Вахни, както всяка друга дума. След Реализацията
мантрата е Джагрут, т.е. пробудена. Мантрата, която е Джагрут, не може да бъде създадена от друга мантра или от
Вишудхи, която не е издигната, просветлена. По същия начин, ако имате едно глинен съд, пълно с масло, дори и да
имате много масло, няма да имате светлина дотогава, докато той не бъде запален. По същия начин мантрата не е
нищо освен една спяща дума, докато Кундалини не бъде издигната. Тя е обикновена Вахни, не може да ни даде
светлина, не е просветлена. Точно затова всички тези мантри нямат никакво значение преди Реализацията.



Всичко, което един човек чийто Дух е издигнат и чийто Вахни е издигнат казва, става истина. Всичко, което желае, се
осъществява. И преди той да проговори, самото желание – желанието в нас, което е Паравахни, което е кодирана
информация, кодирана информация на нашето желание – Паравахни става осветен. Ето по този начин се постигат
резултати. Изведнъж постигате нещо и си казвате: “О, изтеглих печеливш номер!”. И си мислите: “Майка го направи”.
Ето така действат нещата.

Цялата система на Кундалини функционира така. Следователно чистата Кундалини създава чистотата в нас. Без
чистотата ние не можем да видим нищо. Например ако Моите ръце са мръсни, не мога да видя линиите на ръцете. Ако
нещо е замърсено, изцапано, не може да се види неговата истинска красота. Не може да се види реалността ако тя не
е била пречистена. Но дори ако е повърхностно пречистена или изкуствено разкрасена, вие ще можете да кажете:
“Това е изкуствено разкрасено и не мога да видя красотата в него, защото е било пречистено отвън.” Докато
Кундалини изгаря всичко, което е нечисто. Тя го превръща в пепел. И това, което остава, е чистото злато на Духа в нас.

Ето защо когато някой се опита да издигне Кундалини с фалшиви методи, тя показва своя характер. В действителност
тя никога не се ядосва. Такава една личност не би могла да съществува, не е възможно. Шри Ганеша е божеството на
Кундалини. Той е този, който се ядосва. Той е и този, който създава проблема с топлината, защото тя е огънят, а Той –
божеството. Така че в случай на фалшиви манипулации спрямо Кундалини или на поведение, насочено против Бог,
огънят действа по такъв начин, че се отделя огромно количество топлина, двете симпатикови системи се пренагряват
и това може да предизвика мехури по кожата или други физически проблеми. Буквално физически.

Издигането, изкачването на Кундалини е нейната собствена природа. Когато тя достигне до Сахасрара, достига една
много важна точка, защото ако Кундалини не отвори Сахасрара, Божията милост не може да потече във
вътрешността. Следователно Божията милост трябва да тече в нас, трябва да тече по нашите две нади – Ида и
Пингала. По този начин се чувствате релаксирани.

Много е важно навреме да предпазим нашето същество, преди да постигнем Реализация, да го предпазим както
трябва. Но в действителност ние не го предпазваме. Ние правим грешки. Кундалини не е прошка. Тя не прощава. Тя не
може да ни прости, защото това съвсем не е в нейната природа. Тя е огън, не може да прощава. Само Духът може да
прости, само Атма може да прощава. Кундалини е тази, която сочи вашите проблеми, тя ви пречиства. Тя трябва да ви
пречисти. Ако започне да ви прощава, нечистотиите ще си останат там. Понякога казваме: “О, такова нещо не може да
се изчисти. Да го оставим в ъгъла…” А какво да направим? Но Кундалини не е такава. Ако нещо не е чисто, тя го
изгаря.

Ракът е причинен от пренебрегването на Кундалини. Докато Кундалини не е издигната, човек не може да се излекува
от рак. Хората, които се опитват да получат вибрации и да търсят истината, могат да бъдат на различна възраст, да са
членове на семейството ви или да са много мили, или изобщо много внимателни… За да се излекува някой от рак,
най-добре се получава при тези, които действително търсят истината, защото Кундалини трябва да бъде издигната. А
тя не може да бъде издигната ако вие нямате желание за това. Ако нямате желание, ако просто се опитвате да
получите вибрации, възможно е да стане така, че да бъдете излекувани, а също и Кундалини да се издигне, но това ще
бъде едно пресилено действие. То няма да бъде естествено, защото Кундалини няма да има възможност за това.
Може да се каже, че ако в тази стая запалим огън и в нея няма кислород, то огънят няма да гори дълго. В нас трябва
да имаме кислорода на нашето желание. И ако желанието, атмосферата не съществува в нас, на Кундалини ще е
необходимо много време за да се издигне.

И ако не сте реализирани, Кундалини не може да стои издигната там горе. Може тя да докосне Сахасрара, да се качи,
да слезе, да се качи, да слезе… И поради това хората започват да се чувстват виновни: “Защо го направих? Не биваше
да правя това или онова…” и т.н. След Реализацията чувството за вина е голям проблем. Дори преди Реализацията то
вече е проблем! Защото чувството за вина е едно бягство – то е създаване на едно място, където могат да се
натрупват негативни неща, всички тези негативни неща, които трябва да бъдат изгорени. Всички те се натрупват върху



съответната страна и са оплетени, добре натрупани върху страната по такъв начин, че не се обръщат към Кундалини и
не биват изгорени. По този начин енергията на даден човек продължава да стои в Лявата страна, между лява Набхи и
лява Вишудхи. Позволете на Кундалини да изгори всичко това.

Поставете всичко това в огъня и когато го отдадете на огъня на Кундалини, то ще бъде разрушено напълно. Не
трупайте в себе си никакво чувство за вина. И още по-малко след Реализацията. Преди това, разбира се, трябва да
изясним няколко въпроса. Въпреки всичко е практично да се чувстваш виновен. По този начин се избягват всички
проблеми, като: О, не биваше да правя това. Съжалявам”. На френски, на английски е много лесно, казвайки: “О,
съжалявам. Излъгал съм се, не биваше да го правя. Извинявам се, съжалявам…”

Вие не казвате: “Добре, съжалявам. Извинявам се, да забравим за това.” Би трябвало да направите и това. Когато
казвате на някого: “Съжалявам”, той ви отговаря: “О, забрави. Минало.” И другият човек във вас би трябвало да каже:
“О, забрави. Това е минало.” В противен случай всичко се натрупва много хубаво в Лявата страна. Да се чувстваш
виновен е един много практичен начин да се избегне истината. Можем да покажем, че сме много изплашени, много
огорчени. И през цялото време всичко се натрупва във ляв Вишудхи. Как ще прогресирате?

Така не може да се прогресира – с идеята че сте виновни. Дори и да сте виновни, какво ще правите тогава? Ще
отидете в затвора? Вървете! Скачайте! С два скока можете да сте там. Е?! Ако искате да усложнявате живота си, защо
идвате в Сахаджа Йога? Ако искате да отидете в ада, може да стигнете там много бързо. Но това не е необходимо. Ако
искате да бъдете спасени, приемете да бъдете спасени. А не трупайте проблемите в ляв Вишудхи. Това е прекалено.
Време е да се изгори всичко това, да се изгорят всички стари неща.

Чувството за вина, всички идеи, които ни дърпат надолу, са като един тежък камък, който сме завързали около шията
си, и после казваме: “Не мога да плувам”. Трябва вече да премахнем камъка. Как Шри Матаджи ще ви измъкне от там?
Каквото и да се опитвам да правя, този огромен камък съществува и нарушава баланса. И огромният камък ви тегли
надолу. Мисля, че това наистина е един голям проблем, защото Кундалини не знае какво да прави, за да дотигне до
вашата лява Вишудхи и да изгори всички онези неща, които са натрупани там и които вие грижливо сте подредили в
един тъмен ъгъл. “Ах, страхувам се… Ох, аз съм ужасен … Искрено съжалявам…” В Сахаджа Йога някои френски и
английски изрази не са разрешени. Един от тях е: “Страхувам, че…”. Дори един политик, който е много доминиращ, би
казал на хората: “О, аз се страхувам, че…”. От какво се страхува той? Цял свят се страхува от него. И какво толкова има
да се страхувате? Следователно изразът “страхувам, че…” не е разрешен. Не бива дори да се казва “страхувам се, че…”.
От какво се страхуваме? Както казах днес, възнаграждението за греха е страхът. Ако грехът е премахнат, страхът
трябва да си отиде, нали? Това, което става, е, че светлината е там, а вие продължавате да се държите, като че ли сте
натъмно. “ Не мога да видя, аз съм изплашен…” Ако светлината е налице, вижте сами за себе си.

Едно нещо трябва да знаете – че вашата Кундалини е издигната, че вашият Дух блести. Отворете сърцата си за тази
истина. Приемете я, признайте я. Знайте, че сте Реализирана душа и че Кундалини ви е пречистила. И моля ви, не
трупайте тази мръсотия върху Лявата страна. Защото ви е добре, удобно е да правите физиономии и да казвате: Ох,
ужасно е. От мен излиза топлина…” Ето това е. Всичко рухва, разпада се… (В залата се чува звук от падащ предмет и
Сахаджа йогите се смеят – б.пр.) Ако има топлина, тя ще бъде изхвърлена, няма защо да се правят истории от това.
Ако някой чувства, че от него се излъчва топлина, той казва: “О, това е – ставам все по-зле и по-зле… Всичко върви зле.
Един бог знае само какво можех да направя.” Истина е, това се случва много често. Виждам изведнъж хората да
обръщат глави на другата страна, без да съм им казала каквото и да е. Ако ги попитам какво става, отговарят: “Ами,
много е топло…” Нима по този начин посрещате вашата Майка?

Вие сте войници! Вие сте воини! Но онова, което виждам, са треперещи ръце! Къде ще сложа мечовете?

Моят опит с товара върху лява Вишудхи е много труден. Ушите ми са напълно заглъхнали заради този проблем. Дори
отляво вече не чувам. Тогава поне имайте милост към Мен и нека да отпадне това смешно чувство за вина. Ако дори
за една минута трябва да се чувствате виновни, гледайте навън, слушайте как пеят птиците, гледайте слънцето,



гледайте природата – колко е красива с всички тези цветове, които са ви дадени – гледайте цялата тази красота
около вас и във вас и намерете там радостта! И оставете този нещастен вид! Би трябвало поне да имате вид на
Реализирани! Нещастното изражение няма никакво значение в Сахаджа Йога. Един Сахаджа йоги обикновено е добре
изправен, ходи стабилно, говори с тежест.

Да се чувстваш виновен не е само специалитет на англичаните. Всички западняци, имат невероятната идея, добрия
стар метод да се чувстваш виновен. Вече говорих за французите. Когато отидох там, ме предупредиха: “Когато
дойдете, изобщо не казвайте на хората, не им показвайте, че сте щастлив човек.” Попитах ги: “Защо? Аз съм щастлива
и не виждам защо да ги лъжа.” Отговориха ми: “Тук хората никога няма да Ви повярват и ще си помислят, че сте
напълно невежа за истината и за реалността. Ще Ви сметнат за съвсем необразована и няма да Ви приемат сериозно.
Ще си кажат, че не сте чели нито една книга за шока от бъдещето и разни подобни.” Добре, казах. След това се държах
свойски с французите и им разказах това. И те се смяха ли смяха над самите себе си. Клетите… Всички са нещастни
заради вас, французите. Защото когато влезете някъде, хората не знаят къде да седнат… В известен смисъл не знаеш
на чия глава ще седне глупакът, който току-що е влязъл в стаята. Много е трудно да се управляват глупави хора, ако те
са французи. Навсякъде е известно, че са трудни…

Погледнете се, защо имате този нещастен вид? Англичаните са присвоили някои характерни черти на американците –
каквито са могли да вземат. А нещастният вид са го заимствали от французите. Не разбират, че умствените им
способности са най-добрите и са започнали да заимстват откъде ли не. По този начин са напът да станат французи.
Французите имат култура, чиято основа не е особено висока. И вие нищо не можете да научите от тях. Те са тези, които
трябва да се учат от вас. Какво имат те? Имат ли големи учени? В действителност много малко. Вие имате слабостта
да се чувствате виновни и нещастни, която сте заимствали от там, и не виждам наистина защо сте го направили. Ако
нямате работа, сякаш полудявате. Не бива да оглупявате, както правят в Германия, Франция и навсякъде.

Всички ние би трябвало да пеем, да се смеем, да бъдем весели, да живеем и мислим жизнено. Нямаме никакво право
да се чувстваме нещастни. След известно време ще си дадете сметка, ще ви се наложи да играете театър за да имате
нещастен вид. Ще ви бъде трудно. Ще ви бъде много трудно да бъдете нещастни за повече от пет минути. Мога да се
обзаложа за това. За Мен е много трудно – опитвам се да кажа нещо много сериозно, а после не успявам, избухвам в
смях. Защото всичко това за Мен не е нищо друго освен голяма игра. Следователно, оставете тези френски идеи да
бъдете нещастни без причина. Бъдете щастливи, излъчвайте радост, щастие за другите. Няма такова нещо като шок от
бъдещето. Бъдещето е много хубаво, дори не можете да си представите… И не допускайте да се влачите с тези
огромни камъни, завързани на шията ви, защото тези, които са намерили Духа, трябва да знаят, че са открили
Радостта. Духът е изворът на Радостта. И това трябва да бъде очевидно когато вие говорите.

Няма забрани, няма раболепие, а пълна свобода. Не се опитайте да се вместите в нормите за поведение на онези,
които не са Реализирани. Сега вие сте различни, променени сте. Това е необратимо. Каквото и да опитате, след
две-три години ще бъдете изпълнени с насмешка. Защо да не опитате още сега? Ако това трябва така или иначе да се
случи по-късно, защо да не разцъфне веднага? А ние започваме още отсега да мислим, да си създаваме грижи, а нищо
такова не съществува. Проблемите ни са разрешени, животът ни е станал по-хубав, всичко е по-хубаво и по-добро.
Всичко е направено за да бъдете щастливи. И ако все още сте загрижени, ако все още сте нещастни, тогава
Божественото се отдалечава. Като слънцето: ако не искате да го гледате, няма да получите неговите лъчи. Требва да
гледате слънцето, в противен случай няма да ги получите. Всички дървета се обръщат към слънцето. Всички листа се
опитват да се обърнат към слънцето. Те имат вроден в тях мъдрост. Такива трябва да бъдете и вие. И ще видите, че
така вашият живот ще се промени напълно. Всеки момент от живота ви ще бъде радост. Всяка минута от живота ви
ще бъде радост. Всяко мъничко нещо, което правите, ще бъде радост за вас.

Аз много учудвам хората. Веднъж изкачих един хълм, нарича се Пайтана. С Моите зетьове и дъщери трябваше да
вървим почти 12 километра, за да стигнем до върха. И те ми казаха: “Ако смяташ, че няма да стигнеш до върха, можеш
да наемеш една носилка.” Казах им не. И забравих, че вървя. Чувствах просто радост да гледам природата, хората,
които слизат и се качват, всичко каквото имаше наоколо. И когато стигнахме на върха, всички седнаха, дишайки



тежко – бяха изморени. И Аз също седнах. А там имаше едно стадо слонове, което преминаваше, и всеки слон имаше
опашка, завита по различен начин. Толкова различни комбинации и варианти за един малък връх на опашка, за едно
нищо!? Моят зет ми каза: “ Но как можеш да наблюдаваш опашките на слоновете когато всички тук са толкова
изморени?!” А в храмовете, които бяхме видели, имаше стотина скулптури на слонове и всеки едни от тях имаше
завита по различен начин опашка. За Мен това е много просто. Представете си стотина скулптури на слонове и всеки
слон – с завита по различен начин опашка. За Мен това беше много интересно, много смешно. Другите казаха: “И как
можеш да гледаш опашките на слоновете, всички са толкова уморени?! Ние дори не можем да гледаме..” Това е
радост, неизчерпаемо е.

И способността да откриваш радостта в нещата е неизчерпаема. Искам всички вие да й се радвате и да пиете нектара
на вашия Дух, да забравите всички онези изкуствени бариери, които имате, и да просто да бъдете в радостта, защото
сте потопени във вашия Дух. Бъдете в тази радост! Защо не? Хората, които не познават още радостта, ще я познаят
по-късно. Вие си създавате грижи за нищо. Ще трябва всички да стигнат до там. Всичко, които търсят Истината, ще
стигнат. Добре е, че вие сте дошли по-рано, но сега не забавяйте вашето развитие, обвързвайки се с тежки неща, не ги
оставяйте да увиснат на врата ви. Оставете Кундалини да ви издигне! Тя самата е много лека, затова обича леките
неща. Тя е светлина и лекота. Всичко във вас, което е тежко, ще бъде изгорено от нея, но не го правете още по-тежко.

Да ви благослови Бог.

Липсва превод на следната част:

I’ll have some water please.

[Shri Mataji relates a story about thieves trying to steal silver from Her home, making particular reference to a heavy silver statue
She refers to as the ‘heavy gentleman’]

You brought this gentleman here? You brought him? [Yogi: “Yes, Mother”] Ah ha.

[Yogi: “Is it the correct place in the temple…?”]

Anywhere, it’s great, you know.

Some thieves came into our house. And this heavy gentleman had come from India. He was very vibrated. And the thieves came
with some silver put in the dining room.

They had collected all the silver, put it on a tablecloth, and put the whole thing on the dining room. And then suddenly God knows
what happened. They just ran away, leaving that there. And this gentleman was there, in the passage. They just ran away. Can
you imagine, these thieves - I mean they are burglars, competent absolutely, experts - nobody could believe it, except that we saw
some steps and our door was opened out.

Otherwise nobody could believe it. Not here, Oxted. But they did not take even a spoon. God knows what happened (laughter).

I was not there. (laughter)

Recently brought from India. You see, poor - were very hefty people who brought our luggage - do, leave it there - and they
brought this one. She said: “This is a very heavy gentleman from India”. They were both hot and exhausted (Shri Mataji laughs),
but their Kundalini had risen up.

[Showing statue to group]



This is Kartikeya. Hmmm! This is the fire of Christ. This is the one that is going to come. Really. The fire of Christ. The destroying
power, Rudras. This is one of the Rudras of Christ.

Hmm, it’s quite warm, I think.

Kundalini is working it out. She is rising.

How are you here? [Somebody says: “Fine”] Alright? Alison? Hm. Come, come. I would like to see all the children on My feet
today.

[End of audio]
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Пуджа на Шри Кришна Брайтън, Англия - 12 юли 1981 г. За вниманието има два центъра, които са много важни за
Сахаджа йогите, а и за сегашната ситуация, и това са лява Вишудхи и самото сърце. Даже сега, докато идвах, знаех, че
тук навсякъде има много лява Вишудхи и в колата също почувствах същото нещо. Не знаех какво да правя, понеже
имаше хора, които си мислеха: "Щеше ми се да бях направил това и това.". А Аз просто чаках възможност да го
разваля, разбирате ли. А после изведнъж получих възможност и си направих шега с цялото това нещо. Комбинацията
между лява Вишудхи и радостта е доста сложна. Лява Вишудхи също бива два типа. Единият е когато хората не се
чувстват виновни. Индийците никога не изпитват вина. Рядко ще откриете индиец да се чувства виновен. Рядко, това
не им е в характера. Имам предвид, че те твърдо не изпитват вина. Можете ли да повярвате! Даже и да са сбъркали,
безсрамно ще продължат да го правят! И да им кажете, само ще сменят посоката. После и да им кажете нещо друго, те
само ще се изметнат, но никога няма да се променят. Много са твърди, изключително непреклонни хора.
Единственото е ако по един или друг начин успеете да разчупите им непреклонната им природа, тогава ще се оправят.
Иначе ще я карат все така. Другият тип е западната лява Вишудхи. Каквото и да опитвате, те ще изпитват чувство на
вина. Разсмивате ги, гъделичкате ги, шегувате се с тях, карате ги да се чувстват добре, но пак за дреболии, за
незначителни неща ще започнат да се чувстват виновни. Имам предвид, че това също е друг вид непреклонност. Та се
опитайте да разберете що за вина може да имате. Първо, каквито са си индийците никога не допускат грешки. Имам
предвид, че ако им кажете нещо, те ще отвърнат: "Защо ме обвиняваш?" Тоест, те никога няма да приемат да бъдат
обвинени за нищо. По един или друг начин това е, може би, заради това, че са били роби в продължение на триста
години. В себе си са развили нещо такова, че ако поемат вина, ще бъдат наказани. Така че за тях най-доброто е никога
да не се поема вина и никога да не се попада в капана, разбирате ли. Това е един вид егоистична лява Вишудхи. Но
другият тип е нелечим, понеже първият сам се лекува. Ако на някой такъв му кажете, че не бива да прави нещо, той ще
отвърне: "Хубаво, тогава ще направя нещо друго. Ще се отдръпна, ще го направя. Ще си тръгна. Ще направя друго." Но
никога няма да се откаже от навиците си. Това е единият тип. Някои от вас са от този тип. Много малко, но ги има. И
тъй като вие сте тук, за да се усъвършенствате и да израствате повече, трябва да разберете как се прави това. Не да
си търсите извинения. Много е лесно да се каже: "О, здравето ми не е добро, не ставам за това, лош човек съм."
Всякакви такива. Това е само търсене на грешките във вас. За това, мисля, е вторият тип лява Вишудхи, понеже това е
единственият начин да избягате от себе си. Имам предвид, че чистата печалба и от двата вида Вишудхи е, че не
постигате нищо. Не е ли така? Човек може да каже: "Не, не съм направил нищо лошо, разберете, така ще си я карам
така." И този човек ще си стои кротко, резервирано, няма да казва нищо, но бързо ще стигне там. Няма да се усмихва,
да се смее, ще изгуби колективността. Но каква е ползата? Тоест, нали няма да продължите да влачите тези
лекомислени неща през целия си живот? Вие трябва да продължите напред. И къде трябва да стигнете в състоянието
на свидетел? Трябва да достигнете състоянието на свидетел. Докато не гледате като свидетел на цялото нещо, няма
да спечелите. А как сте свидетели? Докато гледате безполезността на всички тези ръбатости, вече ставате свидетели.
Просто наблюдавайте театъра. Просто наблюдавайте себе си като актьор. Просто наблюдавайте как се случват
нещата. Стана ли ясно? Та защо да се притеснявате за тези неща? Би трябвало да се обичате едни други. Би трябвало
настроението ви да е обичливо, и щастливо, и радостно. Не бива да се притеснявате какво ще се случи на вас или на
другите. Наблюдавайте цялата игра като необвързани личности. Продължете да я наблюдавате колективно и от
начина, по който тя се развива, ще станете много любящи личности. Разбира се, това състояние на свидетел също
може да бъде спъвано от някои егоистични хора. В Сахаджа Йога имаме трима-четирима души, които ще си останат
егоисти, каквото и да се опитвам да направя Аз, така мисля сега. Вижте, те са много трудни хора, непопулярни са.
Никой не ги харесва, като тип хора. Те не разбират, че колективът е важен. Ще намират грешките във всеки друг, но не
и в себе си. И си я карат така. Понякога малко се подобряват, после пак тръгват надолу. Но трябва да ги наблюдаваме
като свидетели. Това никога не оправдава вашето поведение. Да речем, някой - Х, У или Ζ е такъв - труден е, няма
колективност. Та положението е такова, нали. И сега какво би трябвало да е вашето отношение? Трябва ли да сте
засегнати от това? Изобщо не, ако сте свидетели. Трябва ли да сте очаровани от това, или да хващате блокажи от това,
или да ставате такива? Не, изобщо, защото вие сте колективно същество. Какво е третото нещо, което можете да
направите? Можете ли да Ми кажете? С подобен труден човек какво ще правите? Какво да правим с подобен човек?
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Ако сред нас има труден човек, някои хора го мразят. Те го мразят, ако е сред нас. Ние не можем да усъвършенстваме
другите, не се очаква ние да ги направим идеални. Вие съвършени ли сте? Тогава какво да правите? Сахаджа йоги: Би
трябвало да го обичаме още повече. Шри Матаджи: Да, истина е, би трябвало да го обичаме. Но понякога той може да
разбере погрешно любовта ни. Не само това, но може да стане един вид по-агресивен, защото приема любовта ви за
даденост. Какво да правят Сахаджа йогите? Сахаджа йогите: Шубит. Шри Матаджи: Да, това е едно от нещата. Другото
е много просто, много близо до вас, за което забравяте. Сахаджа йогите: Да работим върху него. Шри Матаджи: Какво?
Хубаво, но още по-лесно? Какво е то? Сахаджа йоги: Да му направим бандан. Майка: Това е. Но още по-лесно от това?
Сахаджа йоги: Да го игнорираме. Шри Матаджи: Това е вашият човешки стил, не е стилът на Сахаджа йогите. Друг
йоги: Да му кажем, че няма да търпим глупостите му. Шри Матаджи: Това пак е човешко, всеки го прави... Какъв е
специалитетът на Сахаджа йогите? Сега Гевин използва мозъка си. (смее се) Използвайте сърцето си. Линда: Да Ти се
помолим всичко да е наред. Шри Матаджи: Ето това е, това е. Тя каза да го оставите на Мен, тя го каза. Ето как Линда е
постигнала толкова много. Оставете го на Мен. Ако вярвате в Мен, тогава не се безпокойте, оставете го на Мен. Какво
и да казвам, каквото и да кажа как да лекувате даден човек, просто Ме слушайте. Оставете го на Мен. Ако съм с вас,
можете да Ми кажете, но го оставете на Мен. Аз зная всичко, просто го оставете на Мен и то може да се изработи.
Толкова е просто. Сахаджа Йога е много просто, простичко направено нещо, абсолютно опростено, но вие все още
вярвате повече на себе си - така ли е? - отколкото на Божественото. Това го правят всички останали, но за Сахаджа
йогите е важно да го оставят на Мен. Аз знам как да се справя. Аз зная как да наказвам, а зная също как да спасявам,
и знам как да обичам. Така че го оставете на Мен. Може също да Ми напишете писмо, което може и никога да не
прочета. Няма значение. Вие можете да се молите, това е най-добрият начин. Нещата се изработват по-добре така.
Къде е Питър? Той дойде ли? Сахаджа йоги: Майко, страхувам се, че забравих листата от бетел. Той отиде да ги вземе
от къщата на Памела. Шри Матаджи: Отишъл е до къщата на Пам, хубаво, добре. Забравете; ако няма листа на бетел,
няма значение. Тук има много други листа, които могат да бъдат използвани. Да, в Индия са листа от бетел. Защо и в
Англия? Кленовите са най-добрите. Обичам клена. Тук имате ли кленови дървета? Това тук. Вземете тези хубавите. Не
са ли чудесни? Обичам ги. Вашите кленови дървета са прекрасни. А сега, как се оправяме с тая работа с чувството за
вина? Изпитването на вина? Най-напред, нека видим, че най-главният проблем на хората е, че се чувстват виновни;
така мисля. Когато започнете да се наблюдавате, ще видите как вашият ум става все по-фин и по-фин, що се отнася до
вината. Първо ще се появи чувството за вина - "О, не биваше да му казвам това" - и така започва всичко. Но правейки
го, всъщност другият човек не знае, че сте му казали нещо грубо. А вие само мислите "О, не биваше да казвам това или
онова" и създавате бариера. Но ако наблюдавате, че това е вашият ум, който ви играе номера и просто се опитва да ви
откъсне от този човек. Много връзки се провалят, само поради чувството за вина за разни неща. Ако можехте да се
освободите от това разбиране - тоест да не държите нищо в ума си за даден човек, да нямате резерви - тогава ще се
изненадате, че в ума ви няма да има никаква вина. Непрекъснато вашият ум налива тези идеи в главите ви. Вие ще
продължавате да ги отричате, но те ще стават все по-фини и по-фини. Това стига до такива крайности, като "О, не
биваше да причинявам това на Майка". До там чак стига. Другият начин е, вижте, да се молите на Майка и да се
чувствате виновни за това - "О, не биваше да насочвам краката си към Нея. О, боже! Взех Й шала, не биваше да го
правя. Не биваше да прави и онова." Тези неща не са по детски. Вие трябва да бъдете като децата - невинни. Нищо
друго не е важно. Нищо не е по-важно от вашата любов. Имам предвид, когато не го правите нарочно. Ако нещо стане
по погрешка, не бива да се чувствате зле. Например казах на Памела на много фино ниво, че тя може да ползва Моето
легло след три дни. А тя взе да го ползва на следващия ден. През всичките тези години нищо не се случи. Но Аз следва
да й го кажа, защото тук са Ганите, които чакат и може и да ви наранят. Но ако индийците направят същото, то
наистина ще бъдат наранени незабавно. Като г-жа Прадхан, която три пъти беше изхвърлена от леглото си. Тя не
знаеше какво се случва. Заспа бързо и беше изхвърлена. Стана и пак легна в леглото. Отново беше изхвърлена. После
трети път се озова на пода. Попитах я какво става. Тя каза: "Не зная. Някой ме изхвърля." Отвърнах: "О, боже, това
беше Моето легло. Спала си в Моето легло. Съжалявам. Сега ела и спи тук." А тя отговори: "Няма да спя в това легло,
Майко, понеже Ти си спала в него; така че ще спя на пода." Но те знаят, индийците ги знаят тези неща. Те разбират
благоприятността и когато я нарушат, биват повече наказани от вас, много лошо наказани. Но понеже вие сте невинни,
понеже не знаете за това... И Аз трябва да ви кажа как точно да правите дадено нещо. Ако е станало нещо и Аз кажа
"О, не биваше да го правите", то веднага вината пада върху вас. Така че обикновено Аз погрижвам да ви кажа преди
началото. Така че поне това да няма тези последствия, понеже не искам да се притеснявате ненужно за безполезни
неща. Тези неща стават важни, когато имате познанието за тях. Ето това е толкова велико в Божественото. Вижте, да



речем си сложите ръката в огъня, ще се изгорите, нали? Но след като получите Реализация, е точно обратното - ако
допуснете грешка и не знаете за нея, то не сте наранени. Но ако нарочно направите нещо, ако знаете и забравите,
тогава може и да бъдете наранени. По този начин ще осъзнаете, че има Божия ръка, която ви води и се грижи за вас.
Докато не научите как да сте свидетели на нещата, вие никога няма да можете да се радвате на живота. Така че
вашето състояние на свидетел трябва да се подобри. А сега, какво е насочено против състоянието на свидетел на
Запад? Ще разгледаме западната гледна точка. Първото нещо е, че не сте чували много за Кришна преди. Имам
предвид, че сигурно мнозина никога не са чували за Него. Така че повече се идентифицирате с Христос. Тук не е така.
В Сахаджа Йога трябва да се идентифицирате еднакво с всичко. Не може да се отъждествявате повече с едното око,
отколкото с носа. Можете ли? Тоест, имаме нужда и от двете, не може да минем без тях. Ето така е. Така че всяко едно
от тях е еднакво важно и хармонизиращо и те са като едно. Те са единство. Вие не можете да разберете това единство,
защото не самите вие не сте съвършени и никога до сега не сте виждали подобно единство в живота. Имам предвид,
че на този свят няма двама човека - каквото съм видяла до момента - които да са толкова обединени, както всички
тези хора, които са вътрешно единни. Така че ако между тях съществува подобно единство и вие се опитате да ги
разедините, самите те ще се ядосат. Не им харесва. Както ако се опитате да си дърпате косата, на главата не й
харесва, на тялото не му се харесва, на никой не му харесва. По същия начин и тези на хора изобщо не им харесва и
двата се ядосват. Вие трябва да ги разберете в правилната им перспектива. На Запад хората не са осъзнали много
добре Кришна, нито Го уважават колкото уважават Христос. Но Христос не харесва това. Ето защо имате блокаж в
Агнйа. Комбинацията пасва и Вишудхи също блокира. Блокажът Вишудхи-Агнйа е най-лошото нещо, което долавям
понякога, защото между тях двете лежи Сърцето. Можете да си представите какъв грантхи (възел - б. пр.) би имало в
Сърцето. Така че трябва да развиете тази любов към Кришна и разбирането за Него. Всеки, който казва нещо против
Него, го казва срещу Мен. Аз определено зная, че съм само Аз. Но ако някой каже нещо против Мохамед, наистина ще
се изправя и ще съм истински много ядосана и бясна. Ако кажат нещо срещу Мен, в сегашната Ми форма, може и да не
се ядосам много, защото те не знаят за другата същност. Така че трябва да разберете, че трябва да сте единни. Онези,
които са били кришнари, те не искат и да чуят за Христос. Техният гуру им е казал да не се интересуват от Христос,
така че те не искат и да чуят за Него. Има и друг тип хора, които не искат да чуят за Мохамед. Но Сахаджа йогите
трябва да знаят, че трябва да развиете подходящото разбиране за Кришна, ако трябва да я имате. Трябва да знаете, че
Той е Първичното същество. Той е този, който е Цялото. Вие трябва да станете едно с Него. Той е пълното съзнание,
читта, пълната. Сега трябва да станете едно с Него. Така най-напред трябва да се развие колективността. Другата
причина, поради която християнските нации са его-ориентирани, е, че те нямат чувство за колективност в себе си. Те
са големи индивидуалисти, разберете. Те трябва да си имат собствени тоалетни, стаите им да са боядисани. Казаха
Ми, че йогите от Уорик Роуд са много заети с боядисването на стаите и нещата си. Имам предвид, че от сутрин до
вечер се чува "Това е моята сестра, това е моята дъщеря, това е моята жена, това е моят съпруг, мое, моя, мой...". Няма
никакво споделяне. Колективността е много слаба. Те не могат да разберат, че можем да споделяме всичко едни с
други. И когато се стигне до споделяне с подобни хора, става така, че те развалят нещата. Например, викате хората
или им давате нещо, което принадлежи на друг - те ще го развалят. И обратното, хората които са колективни, когато
отидат в чужда къща или им дадат чужда вещ, те ще внимават повече, отколкото за своята. Например Патриша се
молеше: "Майко, елате и останете в дома ми, защото искате да се преместите в друга къща. Добра идея е". Когато
внучките Ми бяха тук, не искахме да ходим там, защото можеха да развалят нещо. Вижте, имаше някакво колебание,
мисъл да не счупим нещо в къщата й. Имам предвид, че ако живеем в къщата, вече ще сме развалили нещо. Но не
искаме да го правим. Вижте, ето този вид усещане би трябвало да имате - когато ходите в нечия къща, да не развалите
нещо. Но ако например отидете там - както сега сме в къщата на Патриша - разбирате ли как би трябвало да живеете в
тази къща? Вече видях три-четири счупени неща. Защо? Защото нямате колективност, разбирането, че не бива да се
грижите единствено за вашите неща. Казвам ви, ако се откажете да си гледате само вашите неща, ще започнете да се
грижите за чуждите. Ако трябва да израствате, растете в Сахаджа Йога. Първото нещо е, че трябва да израствате в
колективността. Вие се тревожите повече за чувствата си. Ако някой ви каже нещо, ще отидете и ще го набиете, но се
интересувате от чувствата на другите. Тогава колективността е по-малка. И това ви дърпа назад. Мисля, че егото се
разви в тази страна повече, много повече, понеже по онова време нямаше усет към съществуването на Кришна. Ако
хората бяха почувствали Неговото съществуване, никога не биха стигнали толкова далече, понеже щяха да знаят, че
са част и частица от Цялото и имат своите си ограничения. Не можете да отидете отвъд това. Той е тук, трябва да
достигнете това. Защо? Защото индийците не знаеха за Христос. Те си продължиха с теориите за Кришна - че онези,



които страдат, трябва да страдат, а другите, като брахмините например, си помислиха, че са по-висши от останалите и
другите хора трябва да страдат. И в двата случая има чудовищно его. Така че трябва да разберете, че вие сте Сахаджа
йоги. Вие сте хората, които са отговорни за промяната на целия свят, за превръщането на целия свят в прекрасно
място. Така че вие трябва да промените себе си. Не бива да си търсите никакви оправдания. Би трябвало да решите,
че каквото и да става, ще промените себе си - себе си, а не другите. Даже и някой да ви е брат, сестра, съпруга, съпруг,
вие би трябвало да се промените, не другият човек. Ако вие започнете да се променяте, ще задвижите това нещо.
Докато някои хора просто не искат да се променят, просто не искат да променят себе си и продължават по старому.
Всеки път щом ги заговорите, те си остават същите. Какво правят по въпроса? Вие трябва да го изработите. Бих
казала, че за Вишудхи би трябвало да видите колективността на Шри Кришна. Той се ожени за 16000 жени. Някой
може и да каже: "О, боже, за толкова много?!" А Той имаше пет царици, разберете. Всъщност тези 16000 жени не бяха
нищо друго освен Неговите 16000 сили. Той не можеше да има Сахаджа йоги за Свои деца, вижте. Той беше много
млад, така че си помисли за този номер Неговите сили да се родят като жени, които Той да вземе за съпруги; и всичко
това беше голям театър. А петте царици бяха петте Елемента, които инкарнираха. Само за да използва тези пет
Елемента, Той ги направи Свои царици. Това е история, много потайна история и човек трябва да я разбере от тази
плоскост. Така че Неговата колективност беше толкова велика. А Нарада обикновено създаваше проблеми - отиде и
каза на една от съпругите: "О, този Кришна не ви обича. Той обича само Радха. Имате грешната представа, че ви обича.
Той обича само Радха, не обича никой друг. Него го е грижа само за нея." Така че жените взеха да ревнуват и отидоха и
казаха на Кришна, че смятат, че Той обича само Радха и само ги залъгва, и че понеже е такъв, те нямат да Му бъдат
повече съпруги, и че дълбоко в сърцето си Той обича само Радха. А Той попита кой им казал това. Жените отвърнаха,
че е Нарада. А Той отвърна: "Добре. Знам го този Нарада". И веднъж Нарада отиде да види Шри Кришна и тогава чу
Шри Кришна да стене страхотно. Нарада попита какво Му е. Кришна отговори: "О, имам страшна болка в стомаха,
направо страшна болка. Не мога да издържам повече." А Нарада се изплаши и попита какво могат да направят за
Него, да им каже какъв лек да Му търсят. А Кришна отвърна, че ако Му дадат да изпие прахта от нозете им, ще се
оправи. Нарада си помисли: "Божичко, не мога да Му дам, защото знам, че Той е Първичното същество. Не мога да Му
дам да изпие прахта от краката ми; това ще е толкова лошо нещо, че ще поема всички грехове на света върху себе си.
Няма да го направя". И каза, че няма да го направи. Кришна каза, че който се смята за Негов бхакта, може да го
направи и че е добра идея Нарада да отиде и да пита съпругите Му. Така че Нарада се върна обратно и рече: "О, Той
има страшни болки. Защо не дадете прахта от краката си?" А жените отвърнаха: "Не, нищо няма да правим. Виж, Той и
без това не ни обича, само Радха е в сърцето Му, а а Той иска да Му дадем прахта от краката ни. Да не сме луди?! Няма
да имаме никакви пунйа, няма да имаме добри дела и какво ще се случи?" А Кришна каза: "Ако вие не можете да ми я
дадете, то Аз какво да правя сега? Имам ужасни болки. И някой трябва да свърши работата". Нарада Го попита какво
предлага. Кришна каза: "Отиди и помоли Радха, само тя остана". И Нарада отиде в Гокул и Вриндаван, където земята
беше покрита с жълт прах, като цвета на полен. Намери Радха и й каза, че Кришна много Го боли корем. Радха попита
какво е казал Кришна. Нарада отговори: "Той каза, че ако дадеш прахта от крака ти, ще се оправи." И Радха му каза
веднага да я взима. Нарада я попита дали не се страхува. А тя отвърна: "От какво? Той е Първичното същество! И да
Му дадеш прахта от краката ти, какво ще се случи?" Тя не се почувства виновна, каза му да взима прахта и изтърка
малко от краката си. А Нарада я попита: "Не се притесняваш, че ще изгубиш всичките си пунйа?" Тя отвърна: "Той е
този, който ме кара да съгрешавам, и пак Той ме кара да обичам всички, и Той прави всичко. Не се притеснявам, това
е Негова отговорност. Щом Той е помолил, по-добре я занеси." И Нарада я занесе на Кришна. Красотата на тази
история е в следното. Нарада се върна при Кришна и Му каза, че Радха е дала прахта. Кришна я взе и я изпи. А Нарада
продължи: "Но аз се изненадах от нейния отговор, че Ти създаваш всички грехове, и Ти я караш да обича другите, и
каквото и да правиш Ти, то е... Тя не се интересуваше от тези неща. Не се притесняваше за своите папа и пунйа
(грехове и заслуги - б. пр.), не я беше грижа за греховете и добрите дела. Тя каза, че Ти си този, който прави всичко, и че
тя няма за какво да се тревожи. И да Те оставя да правиш каквото искаш. И каза още, че щом Ти искаш прахта, тя ще я
даде. Изненадах се, че тя не се тревожи". А Шри Кришна отвърна: "Добре, сега само гледай. Виж сърцето Ми." И отвори
сърцето Си, в сърцето Му седеше Радха. То беше един лотос с цветен прашец, а Нейните нозе докосваха цветния
прашец. Щом Нейните нозе докосваха този цветен прашец, то тогава какво що е пунйа и що е апунйа? Щом Нейните
нозе бяха в сърцето Му, то какво има да се решава? Вижте красотата. Поезията на Божественото е толкова красива,
толкова прекрасна. Ако разберете тази поезия, то никога няма да се чувствате виновни. Вие ненужно премахвате
бодлите от цветята. Красотата е толкова голяма, толкова е прекрасна, цялото това нещо е толкова поетично, че за да



разберете тази поезия, вие трябва да скъсате с тези идеи да се проклинате и да казвате лоши неща на себе си.
Оставете всичко на Божественото, с пълно разбиране и с пълна любов. Не ви е нужно голямо въображение за това.
Това става когато просто стигнете до сърцето си и видите за себе си колко сте получили. Само си помислете. Когато
мислите за вашата вина, би трябвало да помислите къде сте били, какво е било вашето състояние. Някога очаквали ли
сте, че ще получите Себереализация, седейки си тук в Лондон и гледайки телевизия "Темза"? А вие я получихте. Само
се замислете за благословията и за милостта, и забравете за чувството за вина. Просто се радвате и бъдете щастливи,
и се усмихвайте на себе си. През цялото време зад устните ви трябва да стои лек смях. Когато тези неща ви се случат,
тогава ще започнете да чувствате радостта вътре в себе си. И тази радост трябва да се усети, тя е просто играта на
Божественото, на която трябва да се гледа като на театър, а не като на нещо сериозно и ужасно, което ви кара да се
чувствате виновни. Сега повече няма да се чувствате виновни, но ако направите нещо грешно, против Сахаджа Йога,
чрез което създавате лошо име на Сахаджа Йога, то незабавно трябва да се поправите. Подобни хора определено ще
бъдат наказани, независимо дали се чувстват виновни или не. Няма съмнение в това. Но ако губите по отношение на
колективността, по-добре се поправете. Има много такива хора. Първото нещо, което те ще кажат, е: "Не са ми казали,
не знаех. Трябваше да ми кажат". Други пък никога няма да кажат нищо. Вижте, и двата типа хора са едни и същи.
Защо да не сте отворени? Просто се отворете. Вижте цветята, те винаги са по върховете на дървото. Те крият ли се
някъде в корените или под нещо друго? Само влечугите, тези гадини, като змиите и червеите и всякакви подобни,
само те се крият. Защо се крият? Защото не могат да гледат красотата на Слънцето. Те могат да са лице в лице с
красотата на колектива. така че се крият, както се крият скорпионите. Защо да криете нещо едни от други? Бъдете
открити. Говорете едни с други открито, без никакви резерви. Имам предвид, че в началото хората се мрънкаха за
дреболии: "Майко, тя ми взе сапуна! - а Аз си казвах, божичко, погледни ги тези хора. - Сега не мога да използвам този
сапун". Разбирате ли? Може и да не сте забелязали, но през цялото време Аз използвах вашия общ сапун. Нарочно не
използвах Мой собствен сапун. Оставих си го на вас, така че да го използвате за различна цел. Ей така постоянно си
играя с вас. Но вие също трябва да започнете да играете с Мен, иначе няма да сте в играта. Ще останете извън нея,
никога няма да се радвате и не само че ще бъдете неподходящи за нея, но ще сте като онзи човек, който Ме попита
как може да се стигне до вечния ад, а Аз простичко му отвърнах: "С два бързи скока и си там.". Представете си как го
прави! Ето така става. Ето по този начин си създавате вашия рай и вашия ад. Сахаджа Йога не е за хора, които искат да
отидат в ада. Това е много лесно. Но да отричате Сахаджа Йога и да не й се подчинявате, и да не приемате присъдата
на Сахаджа Йога, и да карате божествата да са недоволни от вас е най-лошото нещо, което човек може да направи.
Или не идвайте, или ако дойдете, то трябва да се подчините и да разберете, че това са вечните закони и вие не можете
да ги надскочите. Приемете ги, тогава ще се радвате. Каква е ползата да ги отричате? Ако не ги приемете, не можете
да се радвате на себе си и ще създадете един ад за себе си и за другите. Така че днес аз казвам да отворите сърцата
си. Точно както цветовете, вие трябва да стигнете върховете на дървото. Нека се състезавате по повече даване, по
това да бъдете мили с другите, вместо да критикувате. А понякога хората идват и Ми казват: "О, той направи така".
Това не Ми харесва много. Освен ако не е за фундаментална грешка, не бива да го правите. И Аз знам колко хора
могат да я карат така с другите. Това е много важно. Така че колективността трябва да се възпитава, но самият ваш
характер би трябвало да е такъв, че хората да кажат: "О, тя е много мила. Той е много добър и е добър към всички". - и
не само това, ами - "Те са идеални, според това как се държат". Особено семейните двойки - виждала съм, че някои от
тях са ценени много, други са от неутрален тип, а трети са осъждани. Щом сте се оженили пред Мен, ваша морална
отговорност е да гледате наистина да създадете добри взаимоотношения, а не да се мразите. Не бива да съдите по
другите норми, като например "Той не ми купи сари. Не ми донесе рокля" или нещо подобно. А ние трябва да сме
идеалът. Виждала съм, че или са доминирани, или не искат да бъдат доминирани, или пък доминират. Има само три
категории. Мъдри са онези, които преодоляват тази категория и създават нещо красиво от нея. Това е
предизвикателството. И всички онези хора, които могат да приемат предизвикателството, се ожениха. Ако се
провалят, не мисля, че някой от тях ще се ожени отново, повечето от тях може и да останат ергени или стари моми, или
както ги наричате. Така че това не е добре. Онези, които са женени, имат голямата отговорност да бъдат
благоразумни, изобщо по никакъв начин да не доминират. На никой не му е работа да казва: "Не прави това". Никой!
След като сте в Сахаджа Йога. Преди Сахаджа Йога може, но след това не се казва "Не!". И също не трябва да сте
безцеремонни, правейки сами всичко каквото ви се хареса. И двете неща са грешка. Би трябвало да има комбиниране
и разбиране. Мисля, че в Сахаджа Йога женените хора имат по-голяма отговорност от неженените. Те трябва да
напътстват другите как да живеят заедно. Нормите трябва да се променят - не колко сте образовани и колко знаете и



сте ефективни. Това изобщо не е важно в Сахаджа Йога. Колко печелите също не е важно. Онова, което е важно, е как
се отнасяте към другите и как се радвате едни на други, колко голяма способност сте придобили да се радвате едни
на други. И това е начинът, по който наистина трансформирате себе си в прекрасни радостни личности, както и
другите. Надявам се дъждът да спре и сега да имаме пуджа. Така че нека Бог да ви благослови. Радвайте й се
напълно, наслаждавайте й се изцяло.
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Пуджа за рождения ден на Шри Кришна Лондон, Англия - 15 август 1981 г. Сега трябва да знаем, че се води война
между сатанинските сили и Божествените сили. Вие сте хората, които са избрани да бъдат божествени. Но даже и да
сте избрали това и Бог да вие приел и да ви е дал ваши собствени сили, пак трябва да знаете, че все още сте много
уязвими за атаките на безцеремонните срещу вас. Човек винаги трябва да помни, че Божественото ще победи във
всички случаи, няма съмнение в това. Да речем, че не оправдаете очакванията на Божественото, то вие ще сте
губещите, а не Божественото. Ако всички вие се провалите пред Божественото, тогава ще бъдете разрушени като
негативни, така че при окончателното разрушение Божественото ще довърши всичко, което e сатанинско; няма
съмнение в това. Но колко души ще бъдат унищожени, в това е въпросът. Така че всички вие трябва да сте много
нащрек, та да бъдете спасени и да не сте от онези, които са унищожени. Колкото повече спасим, толкова по-голяма ще
е нашата радост. Колкото повече хора спасим, толкова по-голяма сила ще тече и резултатът от това въздействие ще е
такъв, че може би сами ще сме в състояние да се освободим от всичко сатанинско, а друга малка част ще остане и ще
бъде разрушена. Така че отговорността на Сахаджа йогите е да разберат, че тук се води война. Тази сила е отвътре и
отвън - първата основна е отвътре и отвън. Първо, трябва да бъдете Витхиндра (?), да имате вътрешната сила, тоест че
вие сте Духът, или не; това е много основно. Вие Духът ли сте или не сте Духът? Ако сте Духът, това значи, че не сте
егото, не сте суперегото и не сте това тяло, този ум или нещо друго, а сте Духът, който е съвършен. Така че всички
несъвършенства, които идват във вас, са вашите собствени и вие сте отговорни за несъвършенствата, понеже
каквото и да прави Бог, то е съвършено. А когато виждате, че съществуват несъвършенства... Имам предвид, че има и
едно голямо "ако", "ако видим", понеже за мнозина е невъзможно да видят - тези хора са така заслепени от егото си, не
могат да го видят, не го осъзнават; други пък са така заслепени от притежанията си и от суперегото, че не могат да
видят. Ако им кажете, че имат суперего, егото им ще нарасне двойно. Ако им кажете, че имат его, развиват суперего,
защото все още се идентифицират с това. Така че първата стъпка е най-напред да сте способни да видите. Ако успеете
да видите, - с едно абсолютно голямо "ако" - че не сте съвършени, че няма да оправдавате несъвършенствата си, че не
сте тези несъвършенства, а сте вашето "съвършено същество", всъщност ставате такива. Но точно сега не сте. Така че
в началото придвижването е много, много хлъзгаво. Така че едно след друго трябва да стъпвате сигурно, както
катерачът се движи по заснежена планина. Първата стъпка би трябвало да е дали можете да видите вашите
несъвършенства. Не чуждите, най-напред да не гледаме другите е първият принцип на Сахаджа Йога. Първият
принцип на Сахаджа Йога е да не гледаме чуждите несъвършенства. Каква е ползата от това? Имам предвид, че не
мога да го разбера, вижте, понеже Аз самата съм създадена различно. Не мога да разбера каква е ползата от
гледането на чуждите несъвършенства. Тоест, вие не можете да ги поправите, не можете да направите нищо по
въпроса; гледайки ги, вие не се подобрявате, гледайки чуждите..., вие не можете да подобрите колективността. Така че
няма смисъл да гледате чуждите грешки. А най-напред вижте собствените си проблеми, собствените си ръбатости,
собствените си погрешни идентификации и несъвършенства. Когато започнете да ги виждате, то първото нещо, което
ще направите, е да се изправите срещу тях. Имам предвид, че това е най-добрият начин да ги избегнете; избягването е
голяма характеристика на човешките същества, но по един фин начин то е неискреност към себе си, към вашето
извисяване и към Бог. Та вижте вашите несъвършенства правилно, в този смисъл: "Да, аз съм обсебен. Да, обсебен
съм, без съмнение. Щом съм обсебен, защо да съм такъв? Трябва да направя всичко, което е под мой контрол, за да се
освободя от това. Обсебеният човек винаги е анормален - или не говори, или говори твърде високо. Тази двойственост
винаги остава - или е много избухлив, или е прекалено мил. Всеки човек, който е изключително мил и през цялото
време е много мил, никога не се ядосва - това е анормално. Би трябвало да е в състояние да покаже яда си понякога.
Например някой удря вашата Майка. Няма ли да се ядосате на това? Следва да се ядосате. Трябва да се ядосате.
Имам предвид, че ако имате характер и благоразумие, ако сте мъдри личности, би трябвало да се ядосате ако някой
прави нещо срещу Майка, би трябвало да сте ядосани. Този яд е даден за правилното поправяне на човек, който се
опитва да навреди на Източника на мъдростта, на Източника на всичко. Така че този гняв е нормален, оправдан. И по
този начин човек не бива да се заблуждава, че щом Майка е казала, че в даден случай гневът е нещо нормално, то
значи гневът е оправдан. Това е проблемът с човешките същества - те винаги слагат под един знаменател всичко,
така че трябва да знаете едно - вие сте били човешки същества; сега сте йоги, но сте наполовина човешки същества. И
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тази човешка същност все още я имате във вас, тя все още витае във вас и всички тези неща са като гъсеници - някои
части все още са увити около вас, та се държите като човешки същества, а не бива. Би трябвало да се държите като
йоги. Един йоги е благоразумен по природа, знае къде да се ядосва, знае къде да не се ядосва. А един Сахаджа йоги
трябва да се научи на това, изхвърляйки цялата тази човешка същност, която е прикачена за вас. Така че
благоразумието, мъдрият разум трябва да се развие. Кришна е казал (на Арджуна - б. пр.): "Трябва да отидеш и да се
биеш. Вземи мечовете в ръка и се бий с враговете си". Но някой би рекъл, че Кришна е казал хората да се хванат за
мечовете и да тръгнат да убиват всички. Тогава даже хитлеризмът може да бъде оправдан. Но Кришна каза "твоите
врагове", това е важно - "твоите врагове". И така, кои са вашите врагове, които са против извисяването ви? Те са шест
на брой, като единият е лъстта, похотта. Разбира се, не става и въпрос за извращения, но даже прекалената лъст,
разберете, прекалената обвързаност към съпруга, прекалената обвързаност към съпругата. Но другата страна на
монетата също я има - да се бяга от секс е някаква безсмислица, вижте. Това е друг признак, че сте обсебени -
определено, няма съмнение в това. Ако сте съпруг и съпруга, трябва да имате полов живот, но разумен. И
взаимоотношенията би трябвало да са такива, че най-накрая трябва да завършват с него, а не както някои хора
постоянно мислят за секс. Ако по принцип мислите за секс, тогава нещо не е наред. Само че когато стигнете точката
на това нещо, то би трябвало да я усетите - имам предвид, че това е нещо нормално. Например, не мислим през цялото
време за вода, нали? Когато сме жадни, само тогава мислим, нали? Но онези, които мислят за вода през цялото
време... Значи, сигурно имаме мнозина жадни хора сред вас, които молят за вода - "Вода, вода, вода...". Това е точка,
която достигате, където изпитвате глад за това и има разум, има начин да се пие вода. Каква особеност си имате да
приемате нещо толкова обикновено като водата? Ще кажете: "Трябва да е от чист източник, независимо дали е от
кухнята или не. Право ще проверим това. Трябва да е от чиста чаша, от чист човек..." Всичко ще проверим, много сме
придирчиви по този въпрос. Щеше Ми се да сте по същия начин придирчиви към семейния ви живот, който е нещо, в
което влагате вашето сърце и ум - "Достатъчно чисти ли сме, достатъчно мили ли сме, наред ли сме? Така че това е
една от най-важните атаки, които съм виждала - жените се за някого и с него е свършено, в тази страна. В Индия е
различно. Тук ако се ожените за някого, внезапно откривате... Бог знае какво се случва - всички свършват в
лудницата. Имам предвид, че това е нещо като пропуск за отпадане, едно от най-големите сита на Запад е бракът.
Така че това сито съществува, така че внимавайте да не изпаднете през дупчиците му. И дръжте ума си върху себе си,
съдейки себе си и как постигате нещата. Така че първият (враг - б.пр.) е кама, лъстта. Вторият, много важен, е кродха
джог. Кришна е поставил кродха, гневът, над кама - разгорещената личност, ядосаната. Той смята, че кродха идва
преди кама. Той беше толкова много против гнева. Гневът. Ако сте гневлив човек, насочете гнева към себе си,
хубавичко се набийте. Най-добре е да се ударите по лицето, тогава малко ще ви заболи, така че ще го запомните, като
за начало. После бийте себе си върху земята с обувка (шубитирайте се - б. пр.), всяка сутрин. Ядосвате се? "Добре - нá
ти, нá ти на тебе." Защото този гневлив темперамент е голямо проклятие, той е ваш враг. Това ви дава много голяма
слабост спрямо колективността. Вижте, разгорещеният човек никога не осъзнава, че той е ядосан и това е основата на
сатанинските сили, защото те ви въздействат, понеже са ви ядосани. Те завиждат - по каквато и да е причина -
ядосани са на Бог. Цялата (им - б. пр.) основа е гняв и омраза. Така че втората точка е да видите дали таите гняв в себе
си. Ако държите гняв, не можете да се радвате на слънцето, не можете да се радвате на цветята, не можете да се
радвате на нищо. Накрая даже не можете да понасяте себе си. Най-добрият начин да се накаже подобен човек е да
бъде вкаран в затвора, сам; тогава застава лице в лице със себе си, тогава се освобождава от това. Това е
най-добрият начин, мисля. Няма друг начин, който мога да разбера, освен да бъде отделен. Поставете го в изолация.
Когато преминава през изолация, ще трябва да се изправи лице в лице със себе си, да се погледне и тогава се
ядосва... И тогава този гняв излиза. Ако го държите с другите, разберете, тогава той има възможност да се ядосва още
по-вече; може и да се задълбочи още повече в гнева си. Така че, кама, кродха, мадха - мадха е третото нещо. Кама,
кродха, мадха. Мадха е както му казвате - "гордост". Но гордост е с добро значение, така че - суета (горделивост - б.
пр.). Тя идва от невежеството. Ако трябва да изглеждате добре... Не зная, така му казват, но разбирането за хубост и
красота е също толкова различно, че понякога съм смятала някого за много грозен, а той минавал за красавец, според
западните стандарти. Казвала съм си: "Боже, що за красавец е този?" - "Да, Майко, той е голям хубавец". А Аз съм се
изненадвала как е възможно, след като според индийските стандарти никой не би се омъжва за него, разбирате ли.
Но подобен мъж тук е голям красавец. Най-изненадващото е как вашите представи за красота също се променят. Но
бих искала да кажа с това, че основно човек трябва да разбере, че онези, които "нормализират" всичко чрез мисленето
си - "Красотата би трябвало да е..." - всъщност казват: "Лицето трябва да е такова, носът трябва да е онакъв...", сякаш



всичко трябва да е измерено и - "Това е красиво". После, всички онези представи за красота, които са премисляни, не
са спонтанни, пак казвам - не са спонтанни, не са красота. Така че хората, които прекалено се гордеят с разни неща,
като "моят прекрасен дом", може и да имат най-грозния дом, за който можете да си помислите, може би е
най-грозният. Казвам ви, в някои от къщите просто не можех да вляза, имах чувството, че ще повърна. А за някои хора
това е къща, която всеки би трябвало да посети, така изглежда; а всички бхутове са вътре. Ако беше красива къща,
никой бухт нямаше да влезе в нея. Тя е сучита... красотата е в чистотата. Чистотата е израз на красотата; ако нямате
чистота, не може да има красота. [към йоги в залата] Сега, бихте ли слушали какво говоря Аз и после правете снимки?
От един час се опитвате, но и три часа да се пробвате, няма да успеете, така че по-добре Ме слушайте. Та чистотата на
човека е много важна и после, след като имате чистота, вие нямате горделивост; ставате лишени от горделивост,
напълно. Защото това също е един вид стигма, но когато е чистота, всичко отпада. Така че да сте горди или суетни за
нещо... Имам предвид, че никой не е правилно горд, а има само горделивост и суета... Трябва да се гордеете с вашите
добродетели, понеже им се радвате, трябва да се гордеете с неща, на които се наслаждавате - не да сте щастливи, а да
се радвате. Тук отново има разграничение. Когато започнете да съдите за себе си по този начин, ще се удивите...
Най-добре е да съдите по реакцията на децата - не на някое бхутясало дете, а на добро дете, реализирана душа.
Виждала съм някои жени - разберете - които са облечени и всичко останало, но когато някое дете ги види, започва да
ги сочи с пръст и да се им присмива. Вижте, то не може да понася подобни жени и мъжете, които тичат подир тях; не
можете да разберете (защо - б. пр.), но децата просто не ги понасят. Знам за много подобни случаи, когато децата няма
и да погледнат подобни жени, а направо им се присмиват. А най-хубавият случай беше, когато ходих... Веднъж ходих в
Япония и с нас беше една госпожа, много самоуверена американка, която се беше наконтила и си беше сложила
някакво голямо нещо на главата - бог знае какво беше това. Отне й три часа да се приготви, ходи в салон за красота и
разни такива, понеже щяхме да се срещаме с някакъв големец. А този големец имаше къща, до която се стигаше по
една дълга улица, по която трябваше да се изкачваме; странен човек. Та отивахме там. А от лявата страна на пътя
имаше малки къщички, от където едни малки япончета, много сладки деца, излязоха да ни видят. И те просто се
втурнаха към Мен, а Аз си играех с тях. Изведнъж едно момиченце погледна нагоре и видя онази жена и взе да я сочи
и да вика "Е, ехе-хе, ха-ха", и всички деца го последваха и хукнаха да бягат. Хванах от едно от децата и попитах: "Защо
бягате?". То каза нещо на японски, така че попитах преводачката какво е казало. Тя отвърна: "Ще Ви кажа по-късно, но
оставете детето да си иде". Попитах я какво е казало детето, а тя отговори: "То каза, че тя е вещица". А тази жена беше
похарчила толкова много пари и три часа, за да се наконти. Не зная как изглеждаше, но детето рече "Тя е вещица" и
всички деца се разбягаха. А детето продължаваше да се дърпа и да говори разни неща, но не разбрах какво. Така че
тази т. нар. красота на мъжете и жените суета. Колите им, вещите им, положението им - цялата тази "гордост" е
безсмислена. Човек, който притежава нещо, не се гордее, защото наистина го притежава, разбирате ли. Когато
наистина притежавате нещо... Имам предвид, че щом притежавате всичко, защо да се гордеете? Тоест, ако това е част
и частица от вашето същество, какво има да се гордеете с него? Така че това е мадха, мадха. Така че третото нещо
(четвърто - б. пр.) идва като матсара. Това е като как се впечатляваме от чуждите неща и завиждаме за тях. Вижте,
даже ревността може да бъде по-фина, както ако Аз обръщам повече внимание на някого или на някого е позволено
по-често да идва и да Ме вижда - по каквато и да е причина - тогава хората също започват да завиждат. Напротив, би
трябвало да знаете, че Аз се грижа по-скоро за хората, които са по-засегнати, така че може и да има нещо нередно с
този човек, така че няма за какво да ревнувате. Така че да завиждате на подобен човек... Та човекът, който идва при
Мен, изпитва мадха - гордост, че идва при Мен - а другите му завиждат, но той горкичкият върви надолу с всеки
изминат ден, а пък другите му завиждат. Така че ето това е матсара. Колко станаха, колко ви казах? Четири. Другият е
обвързаността (моха - б. пр.) или привличането към хората. Този е най-лошият от всички, понеже бхутове винаги се
събират с бхутове. Вижте, в една група ще откриете, че тя се движи заедно, всички бхутове от дадено място се събират
заедно - веднага ще го разберете. В Индия, когато има хора от различни места - да речем от Австралия, Англия,
Швейцария или също от Кембридж, Брайтън; от Индия също, чак от някакво малко... като трупа от Тамбарат -
изведнъж откривате, че те са се събрали заедно, изведнъж те си седят по групички. Веднага можете да разберете, че -
да речем - групичката от Тамбрата седи тук, друга групичка е там някъде. Разберете, групирането, правенето на групи е
един от начините, по които хората показват моха. После, това може да тръгне надолу - "Моята дъщеря, моят син,
моето..." Искам да кажа, че нашата страна е най-лошата в това отношение - "моята жена, моят мъж... Жена ми трябва
да има това нещо". Защо, защо й трябва? "Жена ми трябва да има легло. Жена ми трябва да има..." Защо? Защо? Защо
жена ви е толкова специална? Имам предвид, че тя е жена като всяка друга... "Детето ми трябва да има..." Защо? Или



"Аз трябва да имам..." Защо? Това е моха; моха е да се казва "Трябва да имам това за мен. Мое, за мен." Първо, "Аз,
мое, мен" можете да ги броите за едно - "Аз, мое, мен". Тези думи не бива да се произнасят, трябва да е "нашето".
Трябва да сте забелязали, че много пъти казвам - Аз съм Абсолютното Аз, аз съм абсолютно сама, единствена - но
толкова пъти казвам "нашите", "нашите ученици, нашите последователи". Кои са тези "наши"? Аз съм сама. Кой друг е
тук? Но толкова пъти казвам "нашите ученици са тук, нашето, нашите...". Когато Грегоар пишеше книгата, му казах: "Не
казвай "аз", а "нашето", "ние". Така че вие никога не бива да говорите от "аз", а от "ние" или ако трябва да говорите за
себе си, би трябвало да казвате "Този Бала..." (собствено име - б. пр.), "Бала иска да отиде". Така сте отделени от себе
си, говорите от трето лице. Така че това "аз" трябва да отпадне, защото сега с него вече е свършено, край с него. Вие не
сте вече това "аз", което е заключено. Това "аз" повече не съществува; просто се опитайте да се отворите, да бъдете
едно с колектива. Иначе е моха. После, то може да може да бъде още по-фино - "моята страна". Очаква се, че щом съм
родена в Индия, трябва да се гордея с Индия, но понякога толкова се срамувам, че съм индийка, така Ме е срам, че
съм индийка - не можете да си представите. Имам предвид, че Ми се струва, че ако имах руса коса, щях да съм
по-щастлива. Понякога обаче се срамувам, че съм британка, когато си помисля как те се държат с другите страни. А
понякога се срамувам да съм от развиваща се страна, друг път се срамувам да съм от развита страна, понеже мога да
вляза в кожата на всяка личност. Но по-добре да не се опитвам да бъда от нито една от тези, където бих се срамувала.
[Майка се смее] Има хубави и лоши страни във всичко, така че защо да се обвързваме с някого? Понеже при всеки е 50
на 50, така че няма полза да се обвързвате, разбирате ли, към това дали някой е индиец или британец. Тези неща са
създадени от човешките същества само. Бог не ви е създал такива. Той е създал само един свят; лудите човеци
направиха тези безсмислица, разбирате ли. Така че какво има толкова да се обвързвате към някого или да сте
необвързани към някого? Всеки има добри и лоши черти. Та как ще казвате: "Не харесвам този човек, не харесвам
онзи човек". Какво има да се приказва? Имам предвид, че ако Аз трябваше да приказвам така, щях да си остана на
сухо. [Майка се смее] Не мисля, че бих имала даже един спътник. Така че кого да отхвърлите и към кого да сте
обвързани? Ето това е моха. А другият е желанието за притежание, за собственост - лобха. Виждам, да речем, много
хубаво стерео, много доброто стерео на Бала, и си казвам, че трябва да го имам. [Бала - "То е ваше, Майко, ваше е!"
Всички се смеят.] Аз не зная даже как се борави с него, въпреки че искам... Разбирате ли, нещо такова е. Да искате да
имате нещо, което и другите имат. Да речем, отивам в Тамба и се оглеждам какво да купя от Тамба. Защо? Каква е
целта? Купих две неща; Филип, помниш ли? Той може и да е забравил. Отидохме в магазина, защото това беше място,
което се разглежда от много хора. Нещо хубаво е, има добри вибрации. Така че чрез тези неща Аз мога да насочвам
вниманието си върху хората, които живеят там. Така че Аз винаги купувам нещо от някой магазин някъде, който е на
открито и хората го посещават, разбирате ли. Те идват, тръгват си, разглеждат и вниманието им е там. Така чрез това
Аз мога да изработя вниманието Ми да е върху хората, които насочват вниманието си към тези вещи. Това е материя и
ето как тя е полезна. Без материя Бог не може да се прояви. Той трябваше да се материализира във форма, за да
говори с вас. И трябва да има материя, чрез която Той да действа и ето как Аз трябва да купя нещо. Но когато открия
нещо, което става и съм го използвала, Аз не съм обвързана към него; Аз се отказвам от всичко. Ако ви харесва, добре
- давам ви го. Когато е в Мен, го използвам за определена цел, а когато искам да го използвам за някого, тогава съм
щедра и казвам: "Добре, вземи го". И в двата случая го използвам за Моята щедрост. Така че ако искате да
притежавате нещо, да изпитване привличане към нещо, което искате да имате, то не бива да е за да се поглезите, а за
да го използвате за вашата щедрост. Най-добре е да го купите за някого; никога не си купувайте нищо за себе си. Това
би трябвало да е принципът, като за начало, а не... Да речем, че видите нещо, много красиво, разбира се и си кажете, че
трябва да го купите за Х, или , за някой друг, за друг Сахаджа йоги, колко от вас биха го купили? За вас или за някой
друг? Нека видим колко харчите от вашия бюджет да купите нещо за другите, освен за Майка. За Майка ще купите, но
освен за Майка? Ясно ли стана? Та ето как би трябвало да се освободите от моха. Радвайте се на... [звукът прекъсва] ...
има го това неутрализиращо нещо. Радвайте се на това, което давате, а не на това, което притежавате. Това е
най-добрият начин да се наслаждавате на вашата щедрост и тогава ще се удивлявате как израствате. Всичко това е за
вашето извисяване - най-егоистичното нещо, на което ви уча. Това е най-себичното нещо, както казвате - свартха,
нарича се свартха и ако го преведем направо, означава "себичност", от сва артх. "Свартха" означава - Сва е вашето
Себе; санскритският е много хитър. Само по себе си себичност означава "себе-обичност", разбирате ли? Даже в това го
има Себето, но не зная на английски защо е тази "риба"? Но в Индия на рибата казват шубха, благоприятност. Та
себичен би трябвало да означава "благоприятен за Себето". Но ако Себето е наред, тогава рибата мирише или е
развалена, и тогава думата става мръсна, нали? Ето как стоят нещата, но значението трябва да е "благоприятно за



Себето". Ето това е истинската обич към Себето, ако думата "себичност" ви харесва. То е за ваше добро, да внимавате
с това, понеже винаги сте атакувани по слабостите ви, а не по силните ви страни. Никога не бива да се
идентифицирате с вашите слабости, никога не ги оправдавайте. Никога не ги оправдавайте, иначе те ще се
задълбочават все повече. Иначе някой ще каже: "О, аз съм толкова... Ще се откажа." Това е нормално, ето това прави
Сахаджа Йога през цялото време, но не знаете дали се въртите в кръг. Ще бъдете изхвърлени от кръга на Сахаджа
Йога и то просто ей така, като по допирателна ще си тръгнете и никога няма да се върнете; и само един бог знае къде
ще отидете. Всъщност, кои сте вие без Сахаджа Йога, само си помислете. Каква е вашата самоличност? Вие сте нищо.
Така че трябва да помните, че не трябва да хвалите свите слабости; не да ги подкрепяте, а да ги изчистите. Например,
някои има особена слабост - да вземем някоя лека, като тази да си вземе снимка на Матаджи; нещо простичко - "В
крайна сметка, има и други снимки на Майка; защо да не си я задържа тази за мене?" даже това фино нещо е слабост -
на фотографиите на Майка трябва да се наслаждават всички. Всички трябва да се радват на вашите вещи. Няма нещо
подобно на "частно" в Сахаджа Йога, на което само вие да се наслаждавате. Даже вашата съпруга трябва да радва
всички като една майка. Дори всички трябва да се радват на вашия съпруг като на баща. Взаимоотношенията могат
да се променят, но би трябвало да отворим домовете си, къщите си, за да им се радват всички. Ако и двамата са
Сахаджа йоги, не бива да има проблем; ако само единият е Сахаджа йоги, тогава мога да разбера. Ако единият е
Сахаджа йоги, а другият не е, то има голяма проблем, ясно; понеже вещите принадлежат на единия, а другият не е
Сахаджа йоги и тогава е много трудно. Но когато и двамата са Сахаджа йоги, тогава не би трябвало да има проблем,
всички трябва да се радват на това, не бива да има възражения по въпроса. Щом осъзнаете това, че бъдете атакувани
по слабостите си, ще бъдете много предпазливи и внимателни спрямо тях. Внимавайте със слабостите си, защото
сатанинските сили ще ви дърпат надолу. Всички вещи ви се дават според слабостите ви. Сега ще видим и другата
страна на това - рхапани (?). Още едно нещо, още една страна, за която трябва да ви кажа. Бхутовете, които влизат във
вас, идват отвън. Това е друго нещо. Въпреки вашето... отвън. Как да се спасите от бхутовете, които идват отвън? Ако
са дошли чрез гурута, то също съм ви казала как да се освободите от тях - трябва да си повтаряте: "Майко, Ти си моят
Гуру, Ти си моят Гуру. Аз съм свой собствен гуру, аз нямам нищо общо с това". Това го знаете. Така че се опитайте да
изработите това. Определени гурута създават имена, както и ракшасите, така че би трябвало да се освободите от тях и
да ги шубитирате; и ето така ще се справите. Те също работят чрез вашите слабости - да речем, някой иска да е велик
лидер в Сахаджа Йога и те идват, отвън. Някой иска да се инати - те ще се появят. Някой иска да се перчи - те се
появяват. Те могат да станат и много фини, вижте - ако някой говори лошо за Сахаджа Йога или има и най-малкото
съмнение, никога не го слушайте, никога не говорете с този човек - той е обсебен. Какво има да се съмнявате в
Сахаджа Йога? Какво има да се съмнявате? Тя е по-ясна и от слънцето; няма какво да се съмнявате в Сахаджа Йога.
На всеки, който се съмнява, просто му кажете: "Нямам нищо общо с теб, не искам да говоря с теб."; понеже той е
обсебен. Не трябва да гледате човек, който не е отдаден на Сахаджа Йога или на Мен, не трябва да имате нищо общо с
този човек, просто се откъснете от това - "Нямам нищо общо, не искам тази мръсотия". този човек ще се подобри, а вие
също ще се подобрите. Но вижте, ако позволите на този човек да се приближи и да разговаря с вас, да се държи мило
с вас, тогава не говорете против Сахаджа йогите - "Ние сме видели светлината, ти не си я видял, така че си трай. Не
искаме да чуваме и дума за това. Тя е като слънчевата светлина, видели сме я и е проработила при нас." Нямайте
нищо общо със съмняващите се хора и ще се удивите как ще бъдете спасени. На всеки, който казва, че няма да има
нищо общо със Сахаджа Йога, му кажете: "Изчезвай. Незабавно излизай. - така е най-добре - Остави ни, пощади ни,
напусни." Ако някой се опитва да се перчи, понеже има такива хора - "О, нужно ми е съчувствието на целия свят." или
"Ох, щях да се самоубия..." - направо му кажете веднага да се самоубива. Не си играйте на съчувствие с хората, защото
така бхутовете влизат във вас - "Ох, толкова съм болен сега; заслужих си го..." Кажете му: "Хубаво, иди при Майка.
Използвай фотография, направи еди-какво си, но ние няма да те лекуваме, нищо няма да правим". Понеже ако
започнете да го лекувате, самите вие ще се разболеете и ще създадете проблем за Майка. Случило се е с толкова
много хора. наскоро имаше един случай и една жена се опитваше да се самоубие. Казах на йогите: "По-добре й кажете
да се самоубие". И жената се шокира. Защото, разберете, много фино нещо е, че искате да сте състрадателни. Вие
по-състрадателни от Бог ли сте? Такива ли сте? Не сте. Оставете нещата да се случват чрез Бог. Просто не се
опитвайте да помагате на хората да се излекуват, никой не бива да го прави. Аз ще ви кажа кога да го правите, не сега.
Сега просто не се опитвайте да лекувате хора. Ако някой иска лечение - добре, можете да вибрирате лимони и да му ги
дадете. Това е всичко, което можете да направите, толкова сила имате. Можете да вибрирате вода и да му я дадете,
понеже сте йоги, без съмнение. Но лично не докосвайте този човек. Моля ви, не го правете. Ще бъдете засегнати,



много лошо засегнати. Някои от тези хора страдат от ужасни болести и ако тези болести влязат във вас, няма да
знаете как да ги контролирате. Така че моля ви, не се опитвайте да ги преглеждате или да правите нещо. дайте им
фотография, ако искате; те могат да използват фотографията, кажете им да си правят футсоук. След като използват
фотографията, им кажете да я запазят за себе си - не я вземайте обратно. Внимавайте по този въпрос, така че те да не
ви атакуват; това е един от начините да ви атакуват. После, ако човек е много избухлив, по-добре се отдръпнете от
този човек, защото ако се опитвате да спорите с него, ще поемете бхутовете върху себе си. Ако някой е ядосан, му
кажете, че е прегрял и край; не говорете с него, просто не разговаряйте с този човек, нямайте нищо общо с него.
Защото поемате бхутовете върху себе си, разберете. Не сте готови да неутрализирате подобен човек, просто се
отдръпнете. Опитайте се да запомните какво съм ви казала - да не карате и спорите с никого, за каквото и да е. Ако
някой обича да спори, оставете го да си спори. Не ходете да спорите с него. Можете да Ми кажете и Аз ще го лекувам;
ясно ли е? Не бива да поемате нещата в свои ръце. Бог действа по Неговите си закони, вие не бива да поемате
Неговите закони във ваши ръце и да започвате да действате. Най-напред, не бива да сте атакувани нито от ляво, нито
от дясно. Десностранните хора са тези, които идват и ви атакуват чрез вашите действия. На подобни хора трябва да
кажете просто да млъкнат и те ще се оправят. Ако ги оставите сами, ще разберат какви са. Вие говорете високо,
убедително, но само ги дръжте настрани; не поддържате никакви отношения с тях. Инат - ако някой е голям инат,
просто се откажете, откажете се. Вие не бива да го лекувате, не бива да го спасявате - нищо няма да постигнете. Ако
той е твърдоглав, и вие сте такива - край. Не трябва да имате нищо общо с подобни хора. Продължете напред. Каква е
ползата да се залепвате за мъж или жена, които се инатят? Ето какво трябва да осъзнаете, и да продължите напред.
Помислете за това и ще получите вдъхновение и ще знаете как да се справите с тези негативни сили и да ги държите
далеч от вас. Избягвайте всички външни обвързаности, които имате. Ако например някой е свикнал да гледа много
телевизия, по-добре е да не гледа. Ако друг гледа много кино - да не гледа. Ако трети е свикнал с друго - да не го прави.
Постепенно ще откриете, че имате голямо разграничение. Например, по принцип не харесвам много сопраното и как
извиват гласове "О-о-о...". Не всички сопрано са добри, а има и много като Елизабет Шварцкопф; чували ли сте за нея?
О, тя е гений, гениална е, казвам ви. О, каква красавица е тя. И така, на въпроса - не всеки, който е Сахаджа йоги, е
добър и вие няма нужда да се притеснявате за всеки Сахаджа йоги. Общувайте с хора, които са добри Сахаджа йоги,
които са отдадени, които са смирени, които са колективни. Започнете да сформирате група на Майка. Това е Моята
група - които са абсолютно отдадени на Мен и които не се притесняват за други неща. Би трябвало да се сформира
подобна група и постепенно тя ще се събере. И тази отдадена група ще се обедини и ще се удивите как ще създадете
прекрасни... Ето как би трябвало да се получи. Опитайте се да сте с хора, които говорят хубави неща за Сахаджа Йога,
които говорят за Сахаджа Йога, които мислят за Сахаджа Йога, които работят за Сахаджа йога и може да се оформи
група. И забравете за всички останали, просто забравете. Вие нямате задължения към тях, не им дължите отношения;
вие сте тук да Сахаджа Йога и няма да я жертвате за нищо, за каквото и да е друго. Понеже, вижте, подобен човек ще
има нещо. Например такъв човек ще има кола и на вас ще ви е изгодно да пътувате с колата, така че се залепвате за
този човек. Може да има къща и ще ви даде да живеете в къщата му - чудесно, и вие се залепвате да него. Подобен
човек ще има някакъв вид по-големи материални удобства и вие просто ще се залепите за него, за да имате тази
материална изгода. Така че внимавайте. Той може и да говори лошо за Сахаджа Йога, но си казвате: "Няма значение.
Знаете ли, той е доста мил, щедър е." Да речем, че ви даде пари назаем - "О, чудесен е". Не! Казвам ви, тук има нещо,
има някаква уловка. Така че внимавайте с това - ще има някаква материална полза. Това е без значение - вие можете
да вървите, можете да вземете автобус, не е от значение. Та заради тези материални удобства вие бихте могли, може
и да си паднете по това, така че внимавайте с тези неща - всички бхутове са материални и те ви атакуват чрез
материалните ви обвързаности. И гледайте да се освободите от онези материални обвързаности. С една дума,
следете за вашите материални обвързаности и нещата, които ви носят комфорт, така да се каже. Вие би трябвало да
търсите само комфорта на вашето Себе. А само възхвалата на вашата Майка ще ви утеши вашето Себе - от Мен да го
знаете - както е казано от Ади Шанкарачарйа много отдавна. И ви пожелавам да разберете, че няма нищо друго, което
да донесе утешение на душата ви. Забравете всички други неща; даже и да трябва да вървите пеш, продължавайте да
пеете във възхвала - край. Няма да усетите нищо и ето как ще постигнете нещата. Днес е денят за Мен да обявя
определени неща. Както е казал Кришна: "Отдайте вашето Себе". [следва дълга фраза на санскрит] Тоест, "Отдайте
всички ваши други обвързаности и религии, - религии означава "темпераментът, които човек е развил", - и се отдайте
на Мен". Отдайте се на Мен, отдайте се на Мен. Ето какво трябва да разберете, иначе няма да се получи - наслуки,
половинчато няма да стане. Ако научите това, сте решили проблема. Не бива да го правите по време на пуджа, след



пуджата ще правите снимки, така ще се съсредоточите върху пуджата. Ясно ли е? Тъй като днес е Кришна джайанти
(рожден ден на Кришна - б.пр.), си помислих да прочетем "Гита" за вас и му казах да прочете "Гита", така че когато
приключим с тези неща, вниманието ви да е върху "Гита", както Той правеше. Трябва да я четеш високо и ... [Майка
започва да обяснява как да се прави пуджа, да се измият Нозете Й, и да се сложат три големи листà под кокосовия
орех.] Сега, преди той да чете от "Гита", Аз ще ви кажа основите на тези две глави, които би трябвало да се разберат.
Първо е санкхйа (или самкхйа - б.пр.) тоест Сахаджа Йога - може да кажете - но Сахаджа Йога е комбинация от карма
йога и санкхйа, и двете. Първата част на Сахаджа Йога е да получите вашата Реализация. Това означава вашето
съзнание да бъде просветлено, да имате познанието, като за начало; това е санкхйа - да медитирате и да постигнете
вашата Реализация. Това е първата част - санкхйа йога. Това е първото нещо, което Кришна каза, че трябва да
постигнете. После е карма йога, всъщност тя трябва да започне след това. Това е карма йога и каквото и да е казал
Той за карма йога, то всъщност е след санкхйа. Трябва да има Йога (единение, връзка с Божественото - б. пр.). Санкхйа
йога е първото нещо, което Той проповядваше, а после каза за карма йога и че не можете да правите карма йога
преди санкхйа йога. Но това са номерата на Шри Кришна. така че онези, които се опитват да правят карма йога преди
санкхйа йога, грешат. Още повече, че Той се опит да покаже, че няма две неща - те са едно. Но стават две ако
поставите карма йога първо, а след това - санкхйа. Това е като телефон, който не е свързан, вие само си на набирате
номера - това телефониране е карма йога - и после създавате връзката, така че и едното е похабено, и другото е
похабено. Та онова, което трябва да направите първо, е да се свържете, а после да правите карма йога; така двете
неща стават едно. Ясно ли е? Веднъж за винаги разберете това, че без връзка не можете да видите вашето его, не
можете да видите вашето суперего и ще си я карате с егото през цялото време и изобщо няма да го осъзнавате. Имам
предвид, че и със Сахаджа Йога го правите, но със Сахаджа Йога вие поне осъзнавате вашето его, осъзнавате вашето
суперего. Така че първо правите санкхйа йога, а после карма йога. Това се опитваше да каже Той и каквото и да е
казал да карма йога, то е след Реализацията, след санкхйа. Така че първо Той говори за санкхйа йога, а после... И каза,
че онези, които говорят за тях като за нещо отделно, не са мъдри и ето как ги неутрализира. Но Той създаде тази
мистерия преди 6000 години, понеже искаше хората да обикалят света, разбирате ли. Понеже нямаше да разберат, ги
остави да си телефонират ли телефонират. Ако им кажеше да него правят, те щяха да се ядосат, егото им щеше да се
надуе. Така че Той каза: "Добре, телефонирайте си, а после, когато се изморите и не се свържете, ще се върнете и ще
кажете Майко, не се получи`, и тогава Майката ще е там да ви каже Истината". Ето защо през тези 6000 години вие
непрекъснато телефонирахте, а това телефониране е бхакти йога, но тя е идва на трето ниво. Първо, получавате
вашата Реализация; второ, я изработвате, усъвършенствате я; а после потъвате в бхакти, в радост. Така че има три
стадия: първо, получавате вашето познание, тоест вашата интелигентност в мозъка и тук Вирата..., тоест постигате
Сат, а Сат е Истината; второ, после правите вниманието - Читта, действието и това е карма йога. И трето, вие правите
бхакти йога, тя е радостта. Радвате се - пеете и възхвалявате, и всичко останало. Те се комбинират така. Така че Той
даде три неща - всъщност те са едно, но едно ниво подир друго. Но за да заблуди хората, Той каза, че могат да правят
тези неща преди Реализацията. Не зная дали го е казал точно така, но може и да го е казал; Той е много хитър. Та,
какво да се прави? Хората не искат да минават през нива, разбирате ли. Те искат най-вече да "правят" нещо. Виждала
съм много хора, които биха искали да "правят" Сахаджа Йога, вместо да я постигнат. Добре, сега в тези две глави ще го
откриете, когато казва "йоги", това означава "Сахаджа йоги". Нали? [Шри Матаджи моли хората от района и онези,
които не са правили пуджа, да излязат и да измият Нозете Й. През цялото време дава инструкции какво точно и как да
се направи. Уорън от Австралия чете глави 4 и 5 от "Бхагавад Гита". Майка коментира отделни думи или изрази, които
са дадени след края на този превод, тъй като оригиналният английски текст, от който се чете, липсва.] Надявам се, че
успяхте да следвате текста. Така че санкхйа и тези неща би трябвало да ги разберете ясно и това е един много добър
начин да разберете какво се очаква от вас, за да имате блаженство. А това, което трябва да се направи най-напред, е
да получите вашата Реализация и после да ставате карма йоги. Изработете го чрез карма йога, тоест не ставайте
санйаси, не бягайте от света и не се установявайте някъде другаде. Защото ще бъде много трудно - отдалечавате се от
този свят, стоите някъде и когато се върнете обратно, ставате бхутове. Така че каква е ползата? Вместо това я
получете тук и се усъвършенствайте. Ето това е карма йога. Ето защо тук не харесваме санйаси, защото те са различен
тип, те са т.нар. аскети. Всъщност не са аскети, а обсебени аскети. Така че първо трябва да ги центрираме и те да
разберат, че са в центъра, където са се отказали от двойствеността, крайностите в едно и друго. Те трябва да го
проверяват през цялото време, когато Аз съм тук, и вие би трябвало да ги проверявате. Например някои хора сега
изпълняват пуджа в Шотландия, така казват те. Имам предвид, на кого изпълняват пуджа? На Моята фотография ли?



(а не на Шри Матаджи - б. р.) Не можете ли да изпълните тук пуджата за Шотландия? Но Аз въвеждам в заблуждение.
Те не са готови да са тук за толкова важна пуджа - Аз заблуждавам, правя го. Казвала съм ви, че Аз съм Махамайа. Ето
как те бяха заблудени с идеята, че в Шотландия ще правят пуджа на Мен за Шотландия. Каква е нуждата да ходите в
Шотландия? Не можете ли да я изпълните тук? Имам предвид, че Аз съм тук. Защо и вие да не бъдете тук? Но когато
Ме попитаха, казах: "Добре, щом искате да я направите, можете да я направите там". Понякога за някои хора Моята
фотография е по-важна от самата Мен. Представете си какви заблуди! Да, мнозина са такива. А после ще кажат:
"Майко, направихме пуджата, а после се случи еди-какво си." Заблудите трябва да се проявят. (Шри Матаджи моли
някого да прочете 108 Имена на Деви, докато отново мият Ноцете Й. Междувременно йогите търсят правилната книга,
от която да бъдат прочетени на английски. Край на записа.) Коментарите на Шри Матаджи към гл. 4 и гл. 5 от
"Бхагавад Гита": - Бог на Слънцето. Кой е Богът на Слънцето? Вие знаете - Христос. - Вижте, Той е казал (тайната) само
на Арджуна, на никой друг. Тя не е нещо масово, а индивидуално. - Доста често срещана мисъл -"Ти имаш скорошен
произход". И Аз ли? Така си мислят. - "Наказанието на мъдростта", това са Негови думи, това е стилът на Кришна -
много хлъзгаво казано, "наказание на мъдростта". Това е Кришна. - "Качества до раждането", това са техните
наклонности; брахмани са онези, които са търсачи на Бог. - (относно лошите последствия от действията) Това е след
Реализация, опитайте се да го разберете. - (за отказа от обвързаности) Това е за вас, хора. - Освободеният човек -
вижте, глупаците не разбират това и без освобождение (Реализация - б. пр.) започват всички действия; не можете да
го правите. - Брахма е всепроникващата сила, може да се каже. - (за различните практики от йога, които Кришна
описва) Всички тези неща можете да ги правите. - Тук Той казва "обладан от съмнения", тоест надсъзнателен. -
"Обладан от себе си", тоест обладан от Себето. - (относно божествената Реализация) Това означава, че сте слабо
реализирани, не много. В смисъл, че не сте достигнали изведнъж най-висшето, което се случва. С повечето от вас се
случва така, че вашето постижение, с вашата Кундалини, не е най-висшето. Така че когато правите карма йога, което е
по-лесно, чрез нея достигате. Санкхйа йога може да е това, че постигате Реализация; медитирате ли медитирате в
джунглата, стоите си там, страните от светските неща и само медитирате и се опитвате да израснете. Но подобни хора
са абсолютно безполезни, видяла съм го. Моят опит показва, че подобни хора са безполезни за всички земни неща, те
не могат да бъдат състрадателни, не могат да слязат под "нивото" си. А когато слязат, пак биват замърсени. Така че
второто нещо е много лесно - получавате Реализация и после започвате карма йога, чистейки чакрите си. Щом сте
приключили с чистенето, я постигате, защото тя е имунизирана, неподатлива на нищо. - Бала, това е за тебе. Не ставай
санйаси, работи тук - по-лесно е, определено, твърдо. - (относно плодовете на действието) Това е възможно само след
Реализация. как можете да предложите действие? Не можете да поднесете плодовете на действието. - Вижте, "плячка
на заблудата", заблудата. Ако се отъждествявате със Себето, тогава Бог ви спасява. Отново става въпрос за Мен, но
какво да правя? "Бог ви спасява" значи също, че Аз трябва да го направя. - (за освобождаването от сетивата) Тази част
от хатха йога още не сте я започнали в Сахаджа Йога, но Аз постепенно ще го направя. Понеже тенденцията,
специално на Запад, е да се отива в крайности, така че не искам да го правя.
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Лакшми Татва (реч по повод Дивали) Ашрама Брахман Гардънс, Лондон - 27 октомври 1981 г. А днес искам да ви
разкажа за празнуването на тази нощ, наречена Лакшми пуджа; това е денят, в който боготворим Лакшми. Така че
човек трябва да разбере, че Лакшми представлява силата, чрез която еволюираме. Това е силата, чрез която
получаваме изкупление - изкупващата сила; чрез която се подобряваме от едно по-нисше същество към едно
по-висше Себе. Като начало, вижте, е формата на Лакшми. Първо е Лакшми. Та Лакшми излезе от големия
водовъртеж, наречен Амрутмадх, за който ще ви изнеса друга лекция някой друг път. Но Лакшми, която се появи от
разбиването на океана, представлява вашето търсене на собственото ви благосъстояние. Така че най-напред имаме
първични търсения, като на храна; в животинския стадий търсим храна. И с това търсене само понякога се развивате
като много коварни животни, друг път като много жестоки, а понякога като много покорни животни, защото те не
можеха да намерят храна и трябваше да се крият; или - в лукави. Така че храната беше началото, бих казала, на
Лакшми Татва (Принципът на Лакшми - б. пр.). Но когато Тя наистина стане Лакшми, тогава Тя има форма, която
подсказва, че Духът на Лакшми е за тоталното благосъстояние на човешките същества, за цялостното добро.
Тоталното е различно от частичното, защото при еволюцията - разберете - вие растете частично, докато достигнете
стадии, в който наистина постигате вашето пълно благосъстояние. А сега знаете, че без Реализация вашето
благосъстояние няма смисъл. И Тя се издигна от морето, така че е Мириам, можете да Я наречете така. Тя е Мери,
Мари. Ето защо името на Майката на Христос е Мария, понеже Тя се появи от морето. Не зная дали хората се замислят
защо е наречена Мария, при толкова други имена. Защо това име - "Мария"? Та тази сила, която излезе от морето -
понеже всичко това, търсенето започна най-напред в морето, както знаете - трябваше да бъде в морето, защото
първите животни се раждаха само в морето. Когато излезе от морето, Тя стана Раджалакшми и Грухалакшми.
Раджалакшми е тази, чрез която колективно, колективно се радвате на вашето благополучие; колективно от Дясната
страна, можете да кажете. Например имаме някои места, които тук са за обществено ползване, за общото
благосъстояние. А Грухалакшми е за индивида, индивидуалното благосъстояние. Така че ние имаме същността на
Лакшми и после, когато еволюирахме, започнахме да имаме дом, къща, собствено семейство, личен живот, наши
неща. Така получихме Грухалакшми. И тогава започнахме да имаме колектив. Както можем да кажем, че кралицата
представлява Раджалакшми. Кралицата тук представлява Раджалакшми на Англия. Тя е символ на това. Кралицата
тук е символ на тази Раджалакшми. Знаете, че думата раджа означава "царство" или може да кажете, царската,
кралската страна на нещо - царствеността. Така че когато Лакшми е царствената Лакшми, Тя е за колектива. Така че
кралицата не живее за себе си, тя живее за цялото колективно същество. По същия начин Раджалакшми е тази, която
е за всички нас. Например това място го получихме чрез благословиите на Раджалакшми. Тя ни го даде. Нейната сила
ни даде това място за живеене, защото всички вие сте Сахаджа йоги. Вие сте връхната точка на еволюцията, вие сте
най-висшите хора в еволюцията, вие сте тези, за които Бог се грижи, вие сте най-важните хора. Това е истина! И трябва
да сте обезпечени. Не бива да имате проблеми с парите, не бива да имате проблеми с жилището, ни бива да имате
никакви проблеми. Така че Тя, Раджалакшми, ви дава всички тези неща. После, вашата съпруга е като Грухалакшми.
Така че трябва да имаме съпруга като Грухалакшми. Тези две неща трябва да се разберат много, много ясно, защото
ги бъркате. Съпругата е Грухалакшми, тя е богинята на домашното огнище. Тя (съпругата - б. пр.) също трябва да стане
богиня; имат предвид, че тя не става просто богиня просто понеже е съпруга. Вие трябва да се станете пак, трябва да
се превърнете в Богинята. А богинята Грухалакшми е, можем да кажем, божеството на груха, на дома - Тя е
Грухалакшми. А това божество трябва да стане едно с домакинята. Тогава благословиите на същността на Лакшми -
благосъстоянието - идват при вас. Ако домакинята не е Богинята, вие винаги ще страдате. Винаги ще имате проблеми,
винаги ще имате всякакъв сорт нечувани нещастия. Именно Нейните благословии ви носят утеха, мир и изкупление,
изкупление за всичко. Ето защо лява Набхи е много важна, както знаем, и затова е винаги лоша на Запад. Така че, бих
казала, цялото общество е отговорно за развалянето й, защото жената-домакиня не е уважавана. Най-напред, би
трябвало да обвиним нашето общество. Нашите жени-домакини не са уважавани. Домакинята е тази отдадена
съпруга, която е поставена по-високо дори от един йати. Йатите са високоеволюирали, може да кажете, авадхути,
които са високоеволюирали прорицатели. А отдадената съпруга е получила повече сили дори от един йати, така се
казва. И даже Кришна се тревожеше малко заради това. Всеки трябваше да се притеснява. Така че отдадената
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съпруга, разберете, Грухалакшми е толкова важно нещо, защото тя е същността на благополучието, което е мир.
Мисля, че до момента никога не съм ви говорила за мира. А мирът се постига единствено чрез Грухалакшми, чрез
подходящото приспособяване на вашия далак, бих казала. Защото далакът е даващият кръвните телца, нали? Той
създава захранването за цялото тяло. Ако няма мир в тази област вътре в нас, цялата система може да излезе от
строя, понеже той е подхранващият център в нас, това е захранващият център. И е центърът, който подхранва също
мира, разбирате ли - мира. Сигурно сте чували това: "Йа Деви сарва бхутешу шанти рупена самститха". Богинята е
Шанти, която присъства във всяко човешко същество като мир. Така че този мир е възможен само ако
жените-домакини осъзнаят своята значимост и я поемат върху себе си, и са прощаващи и спасяват семейния живот.
Те трябва да поправят семейния живот и там, където това е развалено, цялата система излиза от строя. Вижте, Аз
ходих в Америка и открих, че всички те имат проблем с лява Набхи - хубаво; но те са много, много сприхави,
изключително раздразнителни. И това, което усетих, е, че в началото обществото пренебрегваше жените-домакини -
институцията на домакинята, която е на Богинята. И сега жените не могат да простят това. Понеже жените не могат да
простят, разбирате ли, то се превърна в голяма битка. Децата станаха сприхави. Имам предвид, че ако
жените-домакини не са наред, винаги ще има насилие. Ще ви дам примера с Индия. На север и на юг имаме два типа
системи. Понеже на север управляваха мюсюлманите, а те имаха система да държат жените си в пурда и разни
такива, и проституцията и всички онези идеи се появиха чрез онези ужасни набаб, които управляваха на север. На юг,
беше точно обратното, защото хората се придържаха към дхарма и всичко останало и не биха приели този вид глупави
идеи. те се грижеха за жените си. Даже хората от северната част понякога казват, че на юг мъжете са доста под чехъл,
както се казва, надолу от Махаращра. Поради това има толкова голяма разлика в системата от закони и правила в
тази същата страна. Например в Махаращра ако пътувате с автобус през нощта, по всяко време - даже в два през
нощта - никой няма да ви обере, никой няма да ви притеснява; автобусът си върви. Можете да живеете там, да стоите
там, никой няма да открадни нищо. Прислугата в Махаращра е много добра. Те никога няма да ви пипнат нещата.
Имам предвид, че можете да им оставите ключовете си - те ще оправят цялата къща и никога няма да пипнат нещо,
парите ви, нищо няма да пипат. Никога няма да докоснат нещо. Същото е и, да речем, с някакви фондове или нещо
подобно. можем да кажем за средствата на Сахаджа Йога - никога никакъв проблем в Махаращра. Пуджа фондовете и
всичко това те го разбират. Но най-главното е, че жената-домакиня в Махаращра е много важна, много важна. Така че
в дома тя е господарката, а господарят - навън. Каквото каже тя, става. Но когато е точно обратното, всичко се обръща
с главата надолу. Никога не може има блаженство. Но това не значи жените да командват и навън, както и вътре.
Имам предвид, че жените не бива да се намесват в работата на съпруга си в офиса, не бива да доминират там, както
много жени правят - като съпругата на Чан Кайши и всякакви други. Това не е необходимо. Съпругата би трябвало да е
подкрепа, но в дома; именно там тя трябва да бъде уважавана. Би трябвало да е уважавана в семейното огнище, иначе
не може да има благоприятност, не може да има мир. А мирът е подарък от Грухалакшми. Някои хора може и да
кажат: "Хубаво, но те не си прекарват добре. Съпругата е лоша, но е получила пари." Парите не са Лакшми. Това
объркване трябва да бъде абсолютно изкоренено от вашия ум. Последният път ви обясних какво представлява
Лакшми. А вие можете да си прослушате тази лента отново, ако желаете. Но първо ще ви разкажа накратко. Лакшми
има четири ръце и Тя стои върху лотос. И има тяло, което не е слабовато тяло; имам предвид, че Тя има едро тяло, но
стои върху лотос. Това означава, че където и да живее, разберете, Тя не демонстрира присъствието си. Тя е толкова
прекрасна, че се приспособява дори към лотоса. Тя не налага тежестта си, както правят евтините жени. Където и да
отидат, те ще говорят: "Ох, не ми харесва това; харесва ми онова. Искам да имам еди-какво си. Искам да спя на такова
място. Харесва ми това." Така че първото качество на жената като Лакшми е приспособяването. Никой не я усеща.
Когато тя е някъде, никой не усеща присъствието й. Единственото нещо, което се усеща, е нейният аромат - като лотос.
Имам предвид, че това е признакът за жена, която се нагажда. Тя не се притеснява за собствения си живот, а се
тревожи за другите. Имахме един много смешен инцидент. Имахме една йогини от Германия, а Аз бях казала:
"По-добре момичетата да чакат, докато момчетата се нахранят; да се погрижат за момчетата, а после момичетата да
се нахранят. Вижте, така е по-добре." И тя се почувства обидена. Напротив, така се прави неизменно в Индия, винаги.
Жената ще чака, докато съпругът й се нахрани, защото тя може да се грижи по-добре за него. Искам да кажа, че това е
привилегия. По-голяма зрялост е, че вие можете да се грижите за съпруга си, че можете да се грижите за децата си.
Това е ваша работа, вие сте отговорни за това. Вие сте господарките на дома, така трябва да е. Както Хема каза, че тук
никой не ви пита дали сте се яли или не. Всеки яде каквото си поиска. По всяко време ходят и ядат каквото пожелаят.
По всяко време ходят и ядат ли ядат. Никой не пита: "Яде ли си нещо? Ела хапни." Това се прави в Индия. Така че тя Ми



каза: "Чаках цял ден. Никой не ме попита. Тогава си казах, че е по-добре и да си взема нещо." Така че жените трябва да
поемат грижата да поканят хора и да сготвят нещо специално за тях. Вижте, това е работата на жената. Тя трябва да
развие тези качества - женските качества за хранят мъжете, да се грижат за тях, когато мъжете се приберат у дома.
Жената не бива да прави физиономии и да показва: "Това е моят дом. Никой не идва у дома." Тя би трябвало да е
по-гостоприемна от съпруга си. Трябва да е такъв! Би трябвало да е такава, че хората - като братята и сестрите на
мъжа й, всички роднини - да я чувстват по-близка. Тя би трябвало да е тази, която да дава това усещане за сигурност,
за мир и за гостоприемство. Това е нейна работа. Тогава тя става това (Лакшми - б. пр.) Така че благосъстоянието не е
само да имате пари. Така че какво се става при благоденствието? Лакшми има една ръка, която държи отворена
напред [долната лява ръка - б.р.]. Това означава, че с едната ръка всичко би трябвало да върви, просто да тече. Тя
трябва да понася, да бъде търпелива. И изобщо не бива да изисква. Другите би трябвало да кажат: "Ето, трябва да го
вземеш." Например, трябва да кажа, че през последните - мисля - четири години Си Пи се опитваше да купи за Мен
един пръстен с диамант, защото бях дала всичките си диаманти на Моите дъщери. И той се опитваше - един път, втори
път, не ставаше този път, пак не се получаваше; просто... защото... Вижте, Аз знам, че той иска да го купи. Това е
достатъчно за Мен. Нали? Така че Аз все отлагам: "Добре, ще го купим. Нали имаш къща." Ей така. Така че
настояването "Дай ми това", разберете, изобщо не е нужно. Нека мъжете започнат да виждат - "О, тя го няма, а й
трябва." Именно те би трябвало да го направят, а жените не бива да настояват. Всъщност това е признак на лошо
възпитание в Сахаджа Йога. Вие не бива никога да изисквате. Би трябвало да понасяте повече; трябва да сте в
състояние да го понесете. Но не като вид голямо мъченичество - "Ох, аз понасям всичко и това си е." Не! А с
разбирането, че сте пораснали и сте зрели. А отговорността на мъжете също я има, защото когато жената реши да
даде нещо, би трябвало да й разрешат да го направи, разбирате ли. Но откривам, че тук е точно обратното - жените не
са толкова щедри, колкото са мъжете. Точно обратното е тук. Иначе, вижте, ако жените разберат, че някой ще идва у
тях, те тайничко отиват и приготвят нещо, а казват на мъжа си, че нямат нищо. Изпитват това удовлетворение на
Анапурна. Това е усещането, чувството, че храните собственото си дете. Усещането, че някой просто е дошъл, видите
ли, изневиделица, а вие имате какво да му дадете. Много е мило, много е сладко. Мисля, че просто жените са
възпитани по този начин. Толкова хубаво нещо е да можете да нахраните някого. Или ако някой ще идва, те знаят
какво обича той. Така че ще го сготвят с желание и ще го запазят, а когато човекът дойде, с нетърпение чакат да му го
поднесат. Така че мъжът ще трябва да крие парите си, защото жена му ще ги раздава. Но е точно обратното. Но когато
жената започне да става егоистична и егоцентрична и да се тревожи за пари и разни такива, това е грешка. Тя не бива
да е разточителна по отношение на себе си. Например да отиде някъде и да купи нещо скъпо за себе си, после да
отиде другаде и да си купи нещо скъпо. А до го прави за съпруга си, да го направи за децата си, за другите и тогава те
автоматично ще го направят за нея. Те са нетърпеливи да го направят. Просто се замислете върху тази линия на
поведение. А сега - за мъжете. Те също трябва да разберат, че те също трябва да го притежават. Вижте, това
его-ориентирано общество е много пристрастяващо. Ако просто кажете: "Хубаво, прави каквото си искаш. Ще имаш
толкова пари, похарчи тези пари.", тогава мъжете - разберете - те просто могат да го приемат за даденост,
его-ориентираните, и да го приемат за даденост и да си кажат: "Добре, не се притеснявай повече." Така че когато няма
взаимно разбирателство, когато има неравновесие, тогава тези неща се появяват. Но в Сахаджа Йога би трябвало да
разберете - вие трябва да се грижите за съпругата си, за нейните нужди, за всичко. Трябва да й отдавате дължимото
уважение. Никога не трябва да я обиждате в чуждо присъствие. Това е абсолютно забранено. Но жените също трябва
да знаят как да уважават съпруга си, да не провокират и да не използват цялата си хитрост срещу съпруга си.
Разберете, виждала съм хора да седят и да планират как да обидят съпруга си, какви средства да използват. Това е
абсурдно, вие трябва да обичате съпруга си. Трябва наистина да го обичате и да му прощавате, както бихте простили
на собственото си дете - по същия начин. Но съпругът също - това е нещо много взаимно. Не мога да кажа нещо на
жените, а да не кажа на мъжете. Така че е абсолютно наложително мъжете да уважават жените си като богини, като
Богинята. Но жените трябва да се държат като богини. Ако се държат като жени от улицата, тогава започва
състезанието. Мъжете се държат като хванати от улицата и жените се държат като жени от улицата. Тогава се държат
като... [не се чува ясно] хора и после си крещят. Имам предвид, че тече състезание. Но ако трябва да се получи синтез;
ако трябва да се възвърне равновесието, тогава и двамата трябва да решите, че можете да се радвате единствено
само ако имате подходящото равновесие помежду си. Единият върви на една страна, другият върви на друга. И това
няма край. Край няма това и колесницата никога няма да помръдне напред, разберете. И двете колела трябва да са
балансирани, осъзнавайки, че без едното колело другото не може да съществува. Така че единият е важен колкото



другият. Но всеки ще каже: "Аз съм важният". Не! "Тя е важната, ако аз трябва да съществувам", или тя трябва да каже:
"Той е важен, защото аз трябва да съществувам." Това е толкова взаимно. Така че за да схванете въпроса за
Грухалакшми, трябва да кажа, че жената би трябвало да се държи като Грухалакшми, с Нейното достойнство. Тоест,
наистина е недостойно да се моли за нещо. Защо? За какво има да се молите? Всичко е ваше, когато поискате просто
да го вземете. Опитайте се да развиете тази чистота във вас. А мъжете трябва да уважават жените си наистина като
Грухалакшми; много е добре. Уважавайте ги, грижете се за тях и знайте, че щом божествата се идентифицират с
вашата съпруга, вие няма да имате проблеми. А от друга страна, Тя има една ръка за защита (дясната - б. пр.). После,
Лакшми дава закрила. Винаги дава защита на всеки, дори противно на съпруга си. Дори от него Тя защитава.
Например ще кажа, че Моята зълва беше такава Лакшми; имах снаха, която беше такава. А брат Ми беше малко...
защото те бяха доста по-възрастни от нас, разбирате ли. Ако той беше по-твърд с нас, тя се проявяваше като закрила и
казваше: "Как можеш да им кажеш подобно нещо?" Беше толкова мила, не можете да си представите. И тогава
казваше на брат Ми, на Моя собствен брат: "Не, не можеш да направиш това със сестра си.". Същото беше и с Мен.
Собствената Ми снаха беше по-привързана към Мен, отколкото към Моя съпруг, поради същата причина, понеже Аз
винаги я защитавах дори от Моя съпруг, въпреки че той й е брат. Имам предвид, че естествено те са много близки един
с друг, по природа. Но вие би трябвало да закриляте техните интереси до такава степен. После, да защитавате вашите
прислужници, да закриляте онези, които идват в дома ви. Това е задължението на една лакшми. Ако го прави, може да
го прави много добре. Ще ви дам един пример от Моя собствен живот. Бях в Делхи и по това време бяха започнали
онези проблеми, които наричате "разделението" (на Индия и Пакистан - б. пр.). И много хора побягнаха през глава. И
веднъж, точно си седях пред къщата на Моя баща и плетях - понеже Калпана скоро щеше да се роди и Аз плетях навън
- една жена се приближи до Мен и каза: "Ние сме бежанци, няма къде да отидем. Ще можете ли да ми намерите
някакво място във Вашата къща?" Казах: "Добре. - къщата на баща Ми беше огромна - Къщата е много голяма. И
имаме една стая, която отвън и можете да ползвате кухнята там, а също и баня. Можете да останете там." Тя попита:
"Аз съм с един приятел и съпруга ми; можем ли да останем тук?" Аз се съгласих. Така че им уредихме да останат. А
стана така, че на хората в семейството Ми не им харесаха много това. Особено на брат Ми, понеже Моят съпруг му
каза: "Не би искал тази жена да е тук. Бог знае що за жена е." Но брат Ми каза: "Е, ако тя е казала така, щом сестра ми е
рекла, аз не мога да кажа нищо. Но Тя е тази, която решава в тази къща. Нейна работа е да реши. Така че не мога да
кажа нищо." И така всички си замълчаха, а хората останаха да пренощуват. А другият мъж, приятелят на съпруга на
жената, беше мюсюлманин. Тогава имаше големи безредици в Делхи. Големи бунтове! И толкова много хундуисти,
като онези джансангхи и фундаменталистите, бяха формирали ужасна група, която убиваше също много мюсюлмани.
Така че явно трябва да са разбрали от прислужниците, че в къщата има мюсюлманин, разбирате ли. Така че
петима-шестима от тях, с тояги дойдоха в Моята къща. И тези хора се изплашиха. Но Аз казах на мюсюлманина: "Иди и
се скрий в Моята стая. Аз ще изляза да се разправям с тях." И излязох отвън. А онези ми казаха: "Чухме, че има
мюсюлманин във вашата къща." Аз отговорих: "Няма - понеже нямаха право да знаят такова нещо. - Няма никакъв
мюсюлманин в тази къща." А те: "Ще трябва да влезем и да претърсим." Аз им рекох: "Не можете. Ако трябва да
влезете, първо трябва да Ме убиете и после влизайте. - те бяха видели голямото Ми бинди и всичко останало - Не
можете да влезете вътре в къщата. Ако трябва да влезете, Аз ще стоя тук. Въобще не можете да влизате в Моята
къща. Не можете да влизате вътре." Така че си тръгнаха. Те знаеха, че вътре има мюсюлманин, иначе Аз не бих
протестирала толкова много. Но понеже Аз бях такава защитница, не можаха да кажат нищо и просто си тръгнаха, а
мъжът се спаси. После тази жена стана много голяма, известна актриса в Индия. Тя направи много неща. Имам
предвид, че всичко се промени тогава. Това, което казвам, е, че жената домакиня трябва да защитава. Лакшми трябва
да закриля. Мъж, който има пари, трябва да защитава. Той трябва да има хора под своя ашрай, тоест под своя
закрила, като например прислуга, семейството на прислугата. Някои хора се отнасят към слугите си много лошо и са
много, много... третират ги много зле, а това не е начинът, по който трябва да се държи една Грухалакшми. Или
някакви студенти пребивават в къщата, или има деца, други хора, като наематели, може да се каже. Или пък Сахаджа
йогите сега стоят при хора, за които трябва да се грижи жена. Домакинята трябва винаги да ги защитава от другите.
Това е работата на една лакшми. Майката трябва да закриля децата си. Каквото и да не е наред с децата, тя трябва да
защитава децата си от останалите хора. Разбира се, не в лошите неща. Тоест, тя не бива да... Винаги трябва да казвам
и за обратната страна на нещата, защото може и да кажете, че детето ви е отишло и е набило някое друго. Това не е
хубаво, това не е закрила. Това, което казвам, е ако децата са в опасност или мат неприятности, именно Лакшми
трябва да ги защити. Това е работата на Грухалакшми. Дясната страна е Раджалакшми. Раджалакшми е, можем да



кажем, царицата на дадено място. Тук царицата и царят са едно. Но говоря за места, където царицата и царят са
различни. Тогава царицата трябва да има такова достойнство. Слаба богу, тук вашата кралица е доста (като - б. пр.)
Раджалакшми. Трябва да кажа, че съм много доволна от нея. Тя има това достойнство и здрав разум и е много мила
дама. И наистина е добър човек. Слава богу! Имате добра дама. А тази Даяна е друга реализирана душа, която идва. Тя
ще бъде друга благословия за вас. Така че нейното, вижте, същността на благоденствието й, бих казала, прониква в
този мир, в това щастие и това е хубаво. Да речем, един мъж е президент, а съпругата му е много странна, каквато
беше жената на Кенеди. Тогава никога не може да има мир. Нито в обществото, нито... Защото където и да отиде, тя
ще създава проблеми, разбирате ли. Ще влезе в обществото и ще бъде първата дама, всички ще се опитват да я
следват. Тук също, знаете, че когато кралица Елизабет имаше някакъв проблем с врата, имаше някакъв вид превръзка
или нещо такова. Така че започна да носи яка и всички имаха такава яка, като на Елизабет; вижте, всички това като
заради проблемите, които имаше Виктория - тя си направи специална рокля, а всички други трябваше да носят същия
тип рокля. Така че всичките колективни модели и моди и всички тези неща идват чрез първата дама. Така че първата
дама е Раджалакшми. И трябва да се уважава тази Раджалакшми като жена, като кралицата. сега например тази
страна е вече прокълната, защото седем кралици бяха убити в тази страна. Имам предвид, че страната е прокълната
вече, трябва да кажа. Това е ужасно. Тоест, как е възможно хората да позволят на краля да го направи?! Седем са
прекалено много, това вече е проклятие за тях. Така че при този вид неща можете да стигнете до определена точка.
Най-много можете да ги арестувате, хубаво, най-много. Имам предвид, че тези не са, разбира се, добри жени. Говоря ви
за онези, които са такива. Например за жената на Мао си мислеха, че тя не е толкова добра. Но не бива да бъдат
унижавани, защото ако ги унижавате, тогава унижавате този принцип на Раджалакшми. А после да ги тикнете в
затвора и да ги убиете ей така, и да им извадите кирливите ризи означава, че няма достойнство във всичко това,
разберете. Човек трябва да остави достойнството, спокойствието на Раджалакшми. И тази Раджалакшми е много
важна за Англия днес, защото днес ви липсва Раджалакшми. А Раджалакшми идва чрез активността на хората. Ако
вие бездействате, Раджалакшми ще тръгне надолу. Така стигаме до точката, където трябва да бъдем активни. Трябва
да бъдем действени, произвеждайки повече блага. Вижте, това не е като да вземете едно нещо от тук и да го добавите
към нещо друго, а би трябвало да произвеждаме повече блага. А как произвеждаме повече блага? Би трябвало да
видим това. Като променяме формите, по всякакъв начин трябва да се захванем с нещо, така че да произвеждаме
повече блага. Например ако Сахаджа йогите си мислят "Добре, няма да ходя на работа, а ще си седя у дома и нещо ще
мия чинии." Това не е начинът. Сахаджа йогите не само че трябва да работят, но да работят според заслуженото.
Освен това, би трябвало да се подобряват. Като, да речем, някой ще каже: "Ох, аз съм си наред. Мога да боядисвам по
малко, но ако става въпрос за по-голямо боядисване, ще трябва да взема някой друг." Това означава, че най-малкото
даже не знаете да боядисвате. Във вашата дейност трябва да знаете, че вие трябва да се усъвършенствате във вашата
професия. Всички Сахаджа йоги трябва да имат професия, в която да са съвършени. А не - "А съм просто някакъв
нехранимайко." Добре, приемете положението - "Аз съм неудачник, седя като развей-прах и не върша нищо." Само
тогава се появяват проблеми като онези, които имахме - започвате да печелите пари за сметка на жени или вършите
някакви безполезни неща, правите мошеничества и разправяте разни истории, измъквате пари. Така че
нехранимайковците не са позволени в Сахаджа Йога. Всеки, който се опитва да бъде развей-прах, ще бъде изхвърлен.
Никога не оправдавайте вашата некадърност, неадекватност и неспособност. Вие трябва да бъдете първокласни,
компетентни хора във всеки един аспект. Не бива да има нерешителност във вас. Ако има неувереност, вие не ставате
за Сахаджа Йога. Не че трябва да търчите подир парите, а - Раджалакшми. Това означава да има цялостно действие
във вашето пълно проявление на всички ваши качества. Опитайте се да се подобрите, опитайте се да станете
по-добри. Това не значи да се надпреварвате като луди в кариерата, а нищо да не правите за Сахаджа Йога. Не е това,
не означава това. Трябва да ви предупредя за това. Но не бива да сте просто някакви неудачници, разберете, не
трябва да се вкопчвате тук и да се обикаляте като просяк. Не се прави така. Опитайте се да подобрите положението
си, пробвайте да подобрите техниките си, да подобрите вашата компетентност и разбиране по цели въпрос. С каквото
и да се захванете, захванете се с него. Навлезте в това и го изработете, справете се с него. Би трябвало да станете...
можете да го направите чрез Сахаджа Йога. Това е един от големите проблеми, които имаме със Сахаджа йогите.
Знаете ли това? Един от най-големите проблеми! Защото никой не се впечатлява от вас, никой не се впечатлява!
Хората си мислят, че някакви смахнати са се събрали около Мен. Никой не се впечатлява. Всеки изглежда като
умопобъркан, разберете, ходи ей така. Хората си мислят, че Майка може да ви е хипнотизирала и се движите като
вълна - ту насам, ту натам. Така че днес в деня на Дивали трябва да си кажете: "Ние ще станем по-компетентни,



експерти в това, което правим. Трябва да бъдем! Трябва да бъдем хора, които впечатляват." Какво впечатлява хората
на този свят? Само две неща. Или... в началото, при повърхностност само две неща могат да впечатлят, повърхностно.
Защото първо хората са повърхностни. Когато ни видят, те ще видят само нашето първо впечатление. Първо ще видят
как изглеждате. Имам предвид, че ако изглеждате като пияници, никой няма да дойде. Ако изглеждате като хипита,
никой няма да дойде. Никой не вярва на хипита, трябва да ви кажа много честно, вече не. Тяхната е индивидуална
система - на индивида. Вие не можете да бъдете лидери. Ако трябва да бъдете лидери, изобщо не можете да бъдете
хипита. Кое хипи е било лидер досега, кажете Ми? Разбира се, това нещо сега отмира. Това нещо загива. Би трябвало
сериозно да се замислим. Това хипарство е просто лудост, то умира. После се появява друга лудост, отмира. Това е
друга лудост. Ние не сме луди. Би трябвало да знаем какви сме като цяло. Трябва да впечатляваме хората. Но само
повърхностно можем да ги впечатлим, защото в началото хората виждат просто повърхностно. Така че първото нещо
е да имаме компетентност. Бихме казали, че например ако трябва да произнесете реч, би трябвало да знаете как да
произнесете реч. Когато хората говорят или не могат впечатлят другите, или се държат като луди, навеждат глава и си
говорят нещо. Това не е начинът. Трябва да се упражнявате. Отидете до морето, отидете някъде на открито и кажете
нещо високо. Можете да отидете, например, в тоя Хайд парк (смях) и да кажете на висок глас каквото трябва да
кажете. Кажете го високо, упражнявайте се. Вижте как го казвате. Практикувайте. Преодолейте недостатъците си. Не
се радвайте на недостатъците си, това не е начинът. Не остана време за подобни неща. Понеже, разберете, не правите
впечатление на другите. Те не се впечатляват от вас. Вижте, който е впечатлен от Мен - добре. Но вие трябва да
станете гуру, вие трябва да станете водачите. А впечатлението, което трябва да оставите, е, че вие сте умни хора по
даден въпрос, че познавате работата, знаете как да говорите, как да представите Сахаджа Йога и да го направите по
начин, който е приятелски, любящ, чувствителен, а не като вулкан или нещо от сорта. Понякога, вижте, хората избухват
като вулкани срещу другите. И това го има. А трябва с пълна уравновесеност и самоконтрол. Контрол върху себе си.
Това се постига само чрез самодисциплина. Вие трябва да дисциплинирате себе си и да не се хабите, трябва да имате
самоуважение. Това е едно от нещата, които най-много липсват на Сахаджа Йога днес. Не впечатлявате хората. А ето
това трябва да да правите чрез вашето облекло, чрез това как говорите с хората, как се държите - това е много важно
навън. Но ако вътрешно през цялото време си баете "Ох, не мога да го направя. Това не е за мен. Само толкова мога.",
тогава не сте добри със себе си и към никого. Така че се изправете. Бих казал, че всеки трябва да се стегне. Забравете
онези дни, когато взимахте наркотици и си седяхте. Кого ще впечатлите с наркотиците, кажете Ми? Другото нещо,
което впечатлява хората, е лицемерието, което ние не можем да приемем. Ако сте лицемерни, разберете, носите
някаква дълга роба и държите лула в ръката си и обикаляте, повтаряйки "Ах, аз съм богоизбран", продължавате да си
вярвате. Но това не може да го правите. Така че цялото нещо, и двете неща, Набхи е за нашето благосъстояние, което
се проявява също навън. Имам предвид това: хубаво е да имаме добър хотел, в който да живеем. Добре - имаме го. Но
имате ли тази изисканост да живеете в хотел? Нека да видим. Просто си задайте въпроса. Искахте хотел, получихте го
- добре. Имате ли тази елитност или как се държите? Просто си помислете. Да речем, някой - Х, У или Z - трябва да
живее в този хотел. Той ще има да определен вид класа. Нали? Даже понякога намирам, че чантите, които носите, са
толкова мръсни, изцапани, накъсани, надупчени. Някой може и да си помисли, че бягате от хотела и изнасяте нещо. От
парцалите и тия неща би трябвало да се откажете и да ги изхвърлите. Надявам се, че има само една дума за
"изхвърлям", която не се използва. Аз седя долу и никога не виждам нищо. Но изхвърлянето на тези неща е
най-малкото. Изхвърлете всички онези глупости, като вехториите и другите подобни, за които си мислите, че
изглеждат много добре, но не е така. Моля ви, изхвърлете ги. Вижте, например някои пуловери и одеяла и други
подобни, които хората носят, са ужасни. Цветовете би трябвало да са свежи. Всичко трябва да е спретнато, не бива да
изглеждате като някой парцаливец. Имам предвид, как сте в състояние на Раджалакшми? Човек трябва да вижда във
вас Раджалакшми. Разберете, няма нужда да се показваме като просяци. Това е добро само за хората, които са
лицемери. Не за нас. Вижте, просяците обикновено не са просяци, те са лицемери. Така че просят, печелят пари. Ще се
изненадате, но в Индия някои от просяците си имат огромни, големи сгради на Марийн Драйв. Притежават ги, но
тяхната професия все още е просията. Така че те не са всъщност просяци, а лицемери, разберете. Правят пари от това.
Така че защо да се обличаме като тях? Още повече, че ако се обличате така, другата страна ще ви последва, тоест
бхутът ще се настани във вас, защото той харесва да гледа бхутовски хора. Разберете, той не се настанява в някой,
който е подходящо облечен, който е добре сресан, който се къпе и т.н. Бхутовете харесват тинята, харесват
мръсотията, харесват миризмата на мръсно и ако имате всички тези неща по себе си, те просто ще ви се качат на
главата, ще вървят с вас където и да отидете. Харесват им подобни неща. Вижте, ако сложите нещо мръсно, ще



откриете, че всички мухи са се събрали там. Толкова е просто. Ако оставите нещо мръсно, всички червеи ще влязат в
него. Така става. Та каквито сте вие, така се получават нещата. Така че заради вашата Раджалакшми, за вашата
Грухалакшми е важно да имате самоконтрол над поведението си, как говорите. Когато говорите, ако го правите като
евтин човек или като че е пил нещо, тогава никой няма да се впечатли. Много е важно как се държите, как седите, как
разговаряте. Наскоро помолиха Нима да говори, а тя никога не беше говорила пред хора и беше доста нервна. Тогава
Грегоар й каза: "Кажи ни за нашите недостатъци." И тя каза нещо наистина много смислено: "Аз имам много
недостатъци и ние индийците, всички имаме недостатъци. Но това, което откривам за вас, е че пред Майка ви липсва
спазването на протокола. Приемате Я за даденост. Вярно е, че сега Тя е Махамайа, но тук за нас Тя е като просто като
обковка за скъпоценен камък, която имаме - Тя е Богинята. Традицията на Богинята съществува. А Тя е като диамант,
който поставяме в обковката й. Така че просто се получава, ние нямаме проблем. Но понякога откривам, че хората
пред Нея вървят направо като коне. Начинът, по който говорят и всички тези неща, е изненадващ. Поведението им е
изненадващо. Не разбирам как можете да го правите, когато знаете, че Тя е Богинята. Разбира се, Тя е!" Така че в този
случай, бих казала, след като този въпрос с Раджалакшми се изясни, то вие ще разберете уважението, защото щом
уважавате себе си, вие започвате да уважавате също другите. А всички вие сте светци, така че трябва да се уважавате
едни други по същия начин. Би трябвало наистина да се наричате... Тоест, ако говорите на хинди, би трябвало да
кажете "тау..." (чичо - б. пр.) Защото така се обръщаме към по-възрастните с "Моля, седни. Моля..." С голямо уважение
се говори един на друг. Това ще впечатли другите. Вместо това, на програмите откривате някой, който се бие с другите,
скубят се за косите и крещят. Какво ще си помислят другите? Какви светци, откъде се е взе този нов тип светци?
Светците трябва да се уважават едни други. Ако дойдат в къщата ви, предложете им някое хубаво място за сядане.
Трябва да видите как светците уважават светците. Това уважение би трябвало да съществува между вас - единството,
разбирането. Без уважение вие не можете да имате никаква обратна връзка. А за да имате взаимна връзка, би
трябвало да има еднакво ниво на разбиране - "Щом аз искам уважение, другите трябва да се уважат." Би трябвало да
уважавате и да бъдете уважавани. И двете неща да се правят. Ето това е въпросът с Лакшми. А днес има светлини,
светло е. Светлината е много важно нещо. От самото начало, разберете, когато човекът откри огъня, огънят беше
използван в състоянието на Грухалакшми, където се готвеше храната, а огънят я сготвяше и така беше използван.
Вижте, топлината на майката беше показана - освен сърцето й - и тя я използваше в къщата, за да стопли децата си, за
да им даде храна и всичко останало. На такъв етап. После огънят се появи във всяко колективно нещо и е изразен
като светлини, разбирате ли. Ако трябва да празнувате, да речем, Деня на републиката или Деня на независимостта,
запалвате светлини или правите фойерверки. За да изразите себе си в Раджалакшми. А сега - Махалакшми.
Махалакшми е еволюционното състояние. Махалакшми е еволюционният стадий. В еволюционния стадий, когато
започне етапът на еволюция, тогава Махалакшми започва да се налага и това става, когато вашето благосъстояние е
установено изцяло. Имам предвид, че ако все още се тревожите как да си вземете една чаша чай, не можете да
стигнете до стадия на Махалакшми. Така че щом това се установи леко, а вие почувствате този мир в себе си и това
достойнство, тогава силата на Махалакшми започва да действа върху вас. И силата на Махалакшми е тази, която
наистина прави от вас светлината. Вие сте станали светлината. Не ви трябват никакви светлини. Вие сте светлината.
Когато отидете някъде, когато хората ви видят, те приемат напътствия от вас. Използват ви като факел, който ги води.
Ще дойдат и ще се консултират с вас и ще ви попитат как да направят нещо. Именно вие сте светлината. Ето така
стоят нещата. Трябва да се знае, че Махалакшми Татва е представена тук като светлината. И вие виждате как когато
тези светлини са запалени дори и най-слабата светлина реагира и се показва. А сега ви сте станали светлината,
разберете. Даже тази светлина може да го направи. Вижте, Аз си поставям ръката и тя я разпознава и го знае, защото
сега е просветлена. Слагате я пред (Моята - б. пр.) фотография, и е просветлена. Тя работи по този начин. Ами вие? Вие
сте Дивали на Бог. Дивали означава редици от светлини. Така че вие ще направите това прекрасно имение на Бог
изпълнено със светлините на Дивали. Вие влязохте в Царството божие и трябва да го изпълните със светлина. Вие сте
украшението на Бот, от една страна; вие сте славата Божия и също, от друга страна, вие сте водачите, насоката - вие
сте като факлите, можете да кажете, вие сте като... Как ги наричате тези, които се използват за корабите? Йоги:
Морски фар. Шри Матаджи: Фар ли? Вие трябва да станете морски фар, така че хората да ви виждат, да изпъквате -
светлина, разбирате ли? Ето такива трябва да бъдете. А за целта трябва да имате самодисциплина. Наложете си
вашата воля. Използвайте я. Волята! Наложете си я - "Как мога да не правя това нещо?" На това място ще започна
сутрешни сесии, да речем два-три дни след Дивали. Можем да започваме, да кажем, около пет сутринта или пет и
половина всяка сутрин. Трябва да сте се изкъпали преди да дойдете тук. Да речем в пет половина или в пет часа? Ще е



добре ли за вас? Вашата Майка става в четири и половина, каквото и да се случва. Вие трябва да промените навиците
си. Трябва! Станете сутрин. Знаете ли, ставайки рано, свършвате толкова много работа, защото какво правите вечер?
Лежите, клюкарствате, губите си времето. А ако си кажете "Днес нека си легна късно, а утре ще стана рано", никога
няма да станете. Първо станете рано и тогава ще си легнете рано. Точно обратното! Разберете, трябва да видите как
работи умът ви. Така че станете сутринта, изкъпете се и тогава седнете за медитация. Това е доста топла стая.
Изкъпете се с топла вода, седнете за медитация за около един час. Медитирайте. Ще се почувствате толкова добре,
след известно време няма да можете да спите след 4:30 ч. Погледнете Моята система. Имам предвид, че независимо
дали съм в Америка или в Индия, Аз ставам в 4:30 ч. Как се справям ли? Аз нямам часовник, нищо подобно. Просто
ставам в четири и половина. Аз съм се настроила спрямо слънцето. Вие сте се настроили по-скоро към луната. Аз съм
се нагласила спрямо слънцето. Когато слънцето се появи под този ъгъл, трябва да стана, защото това е времето,
когато вибрациите трябва да текат. По цял свят в 4:30 ч. сутринта - най-доброто време - всички вибрации текат в
най-чистата форма. Ето защо всички пророци стават много рано сутрин, къпят се и сядат да медитират. Зная, че това е
прекалено, особено за англичаните, но вие трябва да се тренирате. Ще го направите, ще ви хареса, ако го правите като
на празник - "Днес е празник, нека станем и да се изкъпем хубаво, с хубав сапун, парфюмиран и разни хубави неща."
Ще се насладите. Къпането би трябвало да е ритуал. Но не бива да е така през цялото време, защото виждам Рег да си
седи доста доволно (смях). Като индийците, те също се къпят много. Това не е нужно. Не твърде много, но веднъж. И
после ако седнете вкъщи за около час, то къщата е осветена. Аз мога да пусна осветлението, вие елате и ще се
удивите, че ако развиете този навик, ще можете да свършите много. Понеже вечерта сте уморени и не можете да
вършите много неща, и сте абсолютно капнали, разберете, то ще заспите рано. А това е по английски - "рано лягаш,
рано ставаш." Не е по индийски, нали? (смях) Е ето това трябва да правим. И ще се изненадате как ще свършите
хиляда и едно неща, хиляда и едно, ако ставате рано сутрин. така че ще пробваме това след Дивали. Ще съобщя и
онези, които могат да опитат с Мен, могат да го направят. А АЗ понякога заспивах в два-два и половина, най-късно в
два часа. А после ставах в 4:30 и се изкъпвах. Всеки спеше и Аз не исках да ги будя и да ги притеснявам. После, около
осем часа, казвах: "Ще ставате ли вече, моля?" Докато Грегоар, в деня когато трябваше да си тръгне, повтаряше: "Ох,
вече е два през нощта. Остават само три часа." Казах му: "Грегоар, по-добре сега поспи. Ако се притесняваш, няма да
заспиш. По-добре поспи." А той: "Как ще се събудя? Какво ще стане?" В пет часа просто казах: "Сега - бях станала в 4:30
ч. - Пет часа е". И те всички станаха. Попитайте го. И е много лесно да го направите, разберете. Много е лесно. Няма
нужда да стоите като Мен до два през нощта. Но ако стоя будна, после през деня спя за около час. И се оправям. Но
когато ви се доспи, отидете и си поспете. Вечер е губене на време да стоите будни. Наистина е загуба! Какво гледате,
онези мръсни филми по телевизията ли? След девет вечерта има ли нещо, което става за гледане? Девет и половина,
най-късно десет! Тогава има всяка мръсотия. ще се почувствате по-здрави, ще бъдете много по-добре. Хара се
подобри много с това нещо. А сутрин вие не мислите много, наистина медитирате. Това е много добро нещо. Така че
ви давам просто едно нещо, за да разберете как да изработите нещата или за самодисциплината. Много е важно.
Вижте, егото не ви позволява да имате дисциплина. То казва: "О, какво толкова?" Това е начинът, по който да свалим
егото. А самодисциплината ще ви даде, казвам ви, самоконтрол. Самоконтролът е много важен. А този самоконтрол е
възможен единствено ако вие наистина знаете как да го развиете, да го внедрите и да станете себе си. Една красива
аналогия е дадена в Катха Упанишад - тялото е като колесница. казва се, че тялото е като колесница, а колесничарят е
буддхи и Духът е господарят. Кочияшът е буддхи, интелектът. Буддхи е по-добра дума от интелект, разбирате ли. Имам
предвид, че можете да го наречете "мъдрост" - мъдрост. А сетивата са като коня. Сетивата са като коне - тичат
насам-натам, в разни посоки. А контролът върху тях, юздите са в ръцете на буддхи; а който ги дърпа, е колесничарят -
това е мъдростта или интелектът в нас. Интелектът трябва да контролира сетивата и юздите трябва да се
контролират. Когато позволите на сетивата да ви водят където си искат, разберете, вие не ги контролирате, вие не сте
нито тук, нито там. Вие казвате: "Знам, знам." Коя част знае, коя част греши, къде сте вие? И после, защо го правите?
Казвате си: "Зная, трябваше да... Знам, че е много лошо. Зная." Защо тогава? Ако знаете, би трябвало да е ваше
познание, вашето цяло същество да е от този тип. Уж знаете и значи е направено. Познанието би трябвало да е едно с
вашето поведение. Тоест, Аз зная, че това е бяло. Добре. Тогава се отнасям към него като към бяло; да не би да го
третирам като черно? Ако знам, че това е огън, не си слагам ръката в него. Казвам ли: "Знам, че е огън. Да си сложа ли
ръката в него?" Така че за да контролираме сетивата си, трябва да имаме буддхи, нашият интелект непокътнат и да го
оставим в ръцете на Себето, където азът не прави нещата. Това "Аз го правя, аз, аз..." не се харесва на Духа. Трябва да
имате много дисциплиниран ум, който да подобри вашите методи във всичко - говорене, правене. Тоест, вие трябва да



се подобрявате. През цялото време трябва да се усъвършенствате. Ако се задоволите с това, което сте, тогава - край;
тогава цялото нещо е установено. Ето как вие напредвате и израствате все по-добре и по-добре с това. А днес е голям
много ден за нас, защото светците празнуват Дивали. Аз празнувам Моята Дивали, запалвайки светлината в сърцата
ви, за да се наслаждавате на вашата собствена радост и на вашата собствена красота; сега вие сте Духът. Радвайте му
се. Понеже сте там. Вие сте в Царството божие. Без съмнение. Имам предвид, че и да не правите нищо повече, вие ще
бъдете добре там. Но не бива да го приемате за даденост. Вие трябва да се изправите. Трябва да се издигнете. Трябва
да се откроите. Трябва да станете утрешните лидери. така че трябва да го изработите. А не само да приказвате и
мислите и говорите големи приказки, а ако ви помоля да измиете даже една лъжица, не можете да го направите.
Каква е ползата? Ви сте утрешните граждани. Вие сте тези, които ще впечатлят хората. Очаквам от вас да имате
разбирането какво трябва да постигнете, но не сядайте да планирате, защото планирането означава, че никога няма
да го направите. Вие ще седнете и ще планирате: "Утре сутринта ще стана рано, ще си направя медитация." записвате
си го в тефтера и три дни няма да станете сутринта, защото вече сте си го записали, планирали сте го. [смях] Вие сте го
планирали. Планирането е свършено, защо да правите нещо всъщност? Готово е, направено е, вече е в дневника ви.
Ето това е планирането. Планирането е да запишете и "Добре, сега какво да правим? И си записвате - "Първо това,
после онова, после трето".... [още повече смях] Нищо не се случва. Какво е станало? Всичко е в плана! Кой ще го
провери и ще погледне дали е изпълнен? И ето как на умствено ниво сте удовлетворени - свърхпланиране, разбирате
ли. "Всички седнахме заедно, имахме голямо събиране на комитета." Всички говорите ли говорите. "Ние решихме така,
Майко. Решихме за това и за онова." Какво постигнахте? Нищо! Как така? Какво сте решили? Постигнете го! Това е
въпросът. Не планирането. Така че не планирайте, а просто станете утре сутринта. Ясно ли е? Опитайте. не планирайте,
защото планирането е нещо, което ви помага да не свършите нещо и това доведе до този вид хаос в тази страна и
навсякъде другаде. Само планове. План за какво? Сега, имате ли някакъв въпрос? Трябва да имаме колективно
разбиране. Също трябва да направим някаква програма. Всяка събота, неделя Аз трябва да съм свободна след
програмата. Ако не събота и неделя, можем да имаме програма през седмицата. След 24-ти Аз ще бъда доста
свободна. Но даже преди това можем да имаме в съботите, неделите. Има две съботи и недели помежду. Можете да
планирате нещо, ако искате Аз да отида някъде или искате да имате някъде сбирка, или хората искат да се срещнат с
Мен; можем да го направим. Но не можем да наемаме какстън Хол в събота и неделя. Няма да мога там през
седмицата. Така че вземете някоя зала, в която мога да отида. Някоя училищна зала или нещо такова за съботата,
където всички можем да се срещнем. Има две съботи, които можем да използваме, или недели - както вие искате. А
училищна зала ще у добре за неделя. И можете да пуснете реклама във вестниците. Например, Аз ще ходя на 20-ти.
Така че има две съботи и недели, когато можем да се срещнем. Нали? А също след като пътувам и се върна, можем
също да се виждаме през седмицата. Тогава мога да се срещам през седмицата. Но преди това мога да се срещна...
Следващата събота можете да имате събиране, ако искате. Още веднъж, следващата събота можете да имате сбирка.
Какво става с Брайтън? Как са те? Каква сбирка имат днес? Имат ли редовно програма? Йогини: Да, Майко. Имаме
програми във вторник и четвъртък, а сега започнахме и в петък в... Шри Матаджи: Къде? В къща или в...? Йогини: Не,
всеки вторник имаме сбирка в Брайтън Хол, а също започнахме друга публична програма в петъците и имаме и сбирка
в четвъртък в една къща. Шри Матаджи: Бих ви препоръчала публичните програми, каквито и хора да имате, да са в
събота и неделя. Ще е добре ако можете да вземете зала. Защото, вижте, през седмицата ние имаме програми тук.
Нали? За момента е добре, защото съботите и неделите, тези два пъти, ще имаме тук; но говоря - обикновено. Знаете,
че в петък е пуджата. Ако имате събиране, би трябвало да се консултирате с хората, защото така те биха искали да
дойдат за пуджата. Този петък всички вие трябва да дойдете за пуджата. Нали? Можем да имаме малко музика. Йоги:
В колко часа Вие ще дойдете за пуджата в петък? Шри Матаджи: Пуджата да я започнем около... Трябва да е по
вечерно време. Така че по което време на вас ви е удобно. Но след това трябва да имате някаква музика или нещо
подобно.
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Пуджа за Дивали Челшъм Роуд, Лондон - 1 ноември 1981 г. Днес ви казах за значението на Принципа на Лакшми в нас
и за трите процеса, през които преминаваме. Първият е Груха Лакшми. Всъщност се празнува най-вече на
тринадесетия ден от лунния цикъл, когато се казва, че на домакинята трябва да се даде някакъв подарък. И
най-доброто нещо, което може да получи тя, е някоя домакинска принадлежност. Така че хората й дават неща за
домакинството и това е много реципрочно нещо, защото ако й дадете нещо за домакинството, от нея се очаква да ви
готви. Много мил начин да и подскажете да ви сготви нещо. После, четиринадесетият ден е много важен, тъй като е
денят на Богинята като сила, като енергия, защото именно Картикейа уби Наракасура, дяволът, който беше един от
най-лошите и не можеше да бъде убит. Така че Шива и Парвати се ожениха с тази специална цел – те да са родители
на този могъщ Шактипутра, тоест Синът на Шакти, познат като Картикейа. И Той се роди, за да убие ужасния дявол,
наречен Наракасура. И го уби. Това е на 14-ия ден. Този ден е нещо като Хелоуин, защото това е денят, когато се
отварят вратите на ада и всички дяволи са вкарани в ада. И ето защо на този ден човек трябва да си лежи сутринта, до
колкото е възможно по-късно, така че всички дяволи да са хубаво натикани там, понеже някои може все още да
витаят наоколо. По-добре е да бъдат оставени да си тръгнат. Имам предвид, че в сферата, в която вие се намирате, не
усещате много съществуването им. Но ако сте в областта на подсъзнанието или в колективното подсъзнание, хората
даже виждат някои мъртвите духове и също усещат тяхното съществуване, виждат черни точици и разни такива. Така
че този ден е много опасен, защото Наракасура беше убит, а хората празнуват. Този празник е изразен на следващия
ден, който е денят на Дивали, както се казва. Това е денят, когато почитат Лакшми, понеже си мислят, че на този ден
на земята от морето се ражда Лакшми, както ви казах последния път. След това идва денят на Нова година, защото на
север в Индия, по това време, хората приключват с реколтата и считат този ден за много добър за празнуване на
Новата година. И това всъщност е по-скоро, можем да кажем, обществено празненство в Индия – на нас не ни е нужно,
а по-скоро - както ни е удобно. Вие можете да си празнувате вашата Нова година. Защото на юг, да речем в
Махаращра, имат друга Нова година. Както ви казах, Шаливахана, неговата династия, даде начало на друг календар и
там празнуват по този календар. Така че няма нищо строго в тези неща, трябва да се знае. Нищо не е строго
установено. Строгостта идва от невежеството. Всичко това е за вас, за ваша радост и щастие. Цялата система от
фестивали (традиционни празници – б. пр.) е за вашето щастие, а не за щастието на времето или датата. Тя е за вас,
така че трябва да се напасва според вашите нужди и разбиране. А също според националния стил на живот. Не бива
да има никаква пристрастеност към отделен тип култура или отделен тип идеи. Всичко е за вас. Всички тези
фестивали са за вас, не за боговете. Само за вас, хората, съществуват тези фестивали. И когато ги празнувате, това е
само за ваша радост и за ваше щастие. И ето как би трябвало да ги празнувате - по начин, който ви носи най-голямо
щастие. А фестивалите, всички фестивали на света трябва да се празнуват. Колкото сте по-весели, толкова
по-щастливи сте. Защо да се пропуска възможността, разбирате ли? Така че като Сахаджа йоги можете да
празнувате... не можете да се наместите ли, Джон? Просто се преместете малко натам, мисля. Да... Та, като Сахаджа
йоги вие вече не принадлежите към никоя определена каста или общност, а към универсална каста. Щом започнете да
принадлежите на универсалното, тогава можете да празнувате всички фестивали на всичките религии. И да вземете
най-доброто от това. През цялата година можете да празнувате всичките фестивали, да ги познавате – колкото повече
знаете, толкова по-добре. И да хапвате всякакви сладки неща, каквито обичайно поднасяте, от какъвто и да е вид, от
която и да е област, страна и култура. И ето как трябва да се веселим повече. А последният ден е много важен, той е
много универсален – бих казала – и е наречен Бхайа Дудж, или както му казват на марати – Бхау-бидж; различни
имена. Това е денят на братята и сестрите. Отношенията брат-сестра трябва да бъдат много, много здрави. А
чистотата на това отношение трябва да се поддържа. Не е необходимо да сте родни братя и сестри, не е нужно. Но сте
родени отново, понеже сте реализирани души, вие сте родени като братя и сестри. И тази чистота трябва да се
поддържа в обществото на Сахаджа Йога. Много е важно да се опитаме да развием това положение, където братятаa
и сестрите са много чисти. Техните отношения са много чисти. И изобщо не бива да се отправя предизвикателство
към това. До такава степен, че даже ако наречете някого ваш брат, той е ваш брат и колкото повече развивате това
отношение, толкова по-добре ще бъде вашата лява Вишудхи. Понеже лява Вишудхи е отношението с Бог като брат или
с Богинята като сестра. Така че сестрата на Шри Кришна, както знаете, се роди като дъщеря на Нанда, а самият Шри
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Кришна се роди в затвора. Така че се осъществи размяната им. Трябва да сложат Нея на Неговото място. И после,
когато Камса – чичото на Кришна – се опита да убие момиченцето, Тя полетя в небето и като светкавица рече: „Твоят
убиец все още живее в Гокул, все още е там”. Така че светкавицата, която виждаме, е представител на тази сила, която
наричаме Вишнумайа, тя е сестрата. Ако вашите сестрински чувства към жените са добри и здрави, вашата лява
Вишудхи ще е много добра. Има много други качества. Например, личност с много добра лява Вишудхи е много
уверена личност. Не само това, но и каквото каже, то се оказва истина. Даже ако по погрешка каже нещо, то става
истина. Много могъщ център е ляв Вишудхи. Подобна личност ако говори за да, да речем, критикува нещо или за да
отреже нещо, или е против нещо, то тя има силата да разбие онова, което не желае. Вижте, можем да кажем например,
че лява Вишудхи на Христос е изразена чрез Неговите отношения с Мария Магдалена. Когато Той се изправи и каза
„Тези, които не са извършвали никакъв грях, могат да хвърлят камък по нея”, това беше Неговата сила. Греховете на
хората просто ги разбиха напълно; с тези хора беше свършено, защото имаха грях. И този грях беше от лява Вишудхи.
Нямаше чистота. А когато липсва чистотата, ако човек, който е чист, каже подобно нещо, всички други хора губят
силите си – тълпата не можа да хвърли камък по нея. А Неговата сестра (на Шри Кришна – б. пр.) по-късно се роди
като Драупади и то също много близо до мястото, където бяхме ние – във Вани – където го видяхме. Гевин, помниш
ли, когато ходихме до Нагпур? Тя е родена близо до Вани – на това място – и затова там има много голям храм. Тя
беше наречена Драупади и вие знаете как Шри Кришна се опита да запази Нейното целомъдрие. Чувала съм как
хората се опитват също да говорят неща против Мария Магдалена и против Христос, и всякакви неща. Това е признак
за упадъка на вашите умове и на вашия морал – това, че не можете да видите чистота в никакви отношения. Не
можете да видите никаква чистота в никакви отношения. Така че вие като Сахаджа йоги трябва да я развиете повече.
Вместо това откривам, че хората, специално на Запад, се опитват да мислят кой за кого ще се жени. Този тип
взаимоотношения са установени, иначе е погрешно. Няма никаква нужда да продължавате да организирате сватби и
да играете онези романтични игрички и всичко това. Ако бракът трябва да се осъществи, ще се случи. Но не
разваляйте атмосферата. Има някои хора, които са направо като сватовници, които опитват да организират бракове и
много се гордеят с това да уреждат бракове между различни двойки. Това е нежелателно, не бива да се прави. Няма
морал в тия работи непрекъснато да се организират бракове. Когато дойде време за брак, тогава се случва. А по
времето на Мохамед Сахиб се повдигна голям въпрос, понеже имаше жени; имаше малко мъже и много, много жени
от всякакви възрастови групи. И не се знаеше как да бъдат спасени тези момичета, защото много мъже умряха във
войната. Така че хората попитаха: „Какво да правим на този кръстопът, при това положение, когато има такава
катастрофа и има така много жени и много, много малко мъже?”. Той отговори тогава: „Добре, можете да се ожените
за четири или пет жени и те да са от всяка възраст. - тъй като трябва да живеете с дхарма, тоест в брак, с колективната
санкция (одобрение – б. пр.), а не без брак. – Хубаво, може да се ожените даже пет пъти, но трябва да сте женени, не
може да живеете без брак”. Та ето защо Той толкова държеше всеки човек да е с брак и да няма отношения без брак,
иначе е грях. Вместо това сега мюсюлманите си мислят, че е тяхно право да се женят за пет жени – имам предвид, че
сега мъжете са повече, а жените са по-малко. Това е грешно. Трябва да намерите решението. А по онова време даже
отношенията между братя и сестри трябваше да се ограничат, понеже имаше голям проблем. Та Той рече: „Хубаво,
децата родени от едни и същи родители не могат да се женят, но братовчеди могат”. По онова време. Сега времената
се промениха, нали, не е онова време. Ние не сме на война, не се случва нищо такова. Няма подобен проблем. Така че
нека сега развием нашите чисти отношения между братя и сестри. Всъщност, когато за първи път имахме празник за
Дивали, помолих хората да си намерят сестра – всеки господин трябва да има една сестра, да си намери сестра. И
после казах: „Това е денят, нека започнем по този начин, а когато се срещнем следващия път, на деня наречен Ракхи
Пурнима, да завържете ракхи на ръката – същите сестри на същите братя”. В Индия направихме същото и то сработи
много добре. Но там взаимоотношенията са така силни. Веднъж Дхумал, мисля, получи ракхи от Раулбай. И сега даже
ако кажа нещо на Раулбай, на него не му харесва. Чак дотам се стига. Много е мило, знаете ли. И дори съпругата на
Дхумал уважава Раулбай като по-голяма сестра, разбирате ли? А на следващата година, мисля, Раулбай стана сестра
на един от членовете на нашия тръст, който вече не е там. А тя винаги продължи да държи на тази връзка, а и той
също. Представяте ли си?! Цялото нещо е такова, тези отношения са толкова специални, така близки и така чисти. И
човек би трябвало да развие подобни отношения с жените, с всяка жена или с всеки приятел, който иска да има. И би
трябвало да помни, че не може да се пресича определена граница, трябва да има марйади. Иначе ще станат брат и
сестра, а после да се женят – това е невъзможно. Така че трябва да имате определени граници, това е много важно. В
Сахаджа Йога трябва да имаме марйади и граници. И една от тях е, че щом веднъж наречете някого „брат” или



„сестра”, това е абсолютно чиста връзка. Ще стигнем и още по-далеч в това – отношенията с, както ви казах преди,
по-малките братя на вашия съпруг са като, да речем, отношенията с вашите по-малки братя, с всички тях – с
по-малките братя на вашия съпруг или с по-малките от вашия съпруг Сахаджа йоги. А обратното се отнася и до всички
жени – можем да кажем – за всички мъже техните съпруги, по-възрастните жени, по-възрастните от техните съпруги
са им като сестри, по-големи сестри. Имам предвид, че тези взаимоотношения са толкова мили и ви дават известна
доза разбиране каква дистанция да спазвате и с кого, с кого да се държите по-свободно и към кого да пазите
дистанция. И това трябва да се поддържа по такъв красив начин, че тази красота да не се опорочава. Трябва да се
придържате към чисти стандарти. Това е подхранването на Сахаджа Йога, това подхранва вашия растеж, чистота.
Чистотата е най-важното нещо за нас, чистота всячески. Ако сте чисти, няма да направите нищо, което е фалшиво,
което е – можем да кажем – нечисто. Така че най-напред самите вие ще сте чисти и ще приемате чистотата, ще цените
чистотата, ще бъдете поддържани от чистотата. Няма да сътрудничите или да правите компромиси с никоя
нечистотия. Ето защо „Чистота” е името на вашата Майка. Знаете, че Моето име значи чистота. И тази чистота е
такава, че тя пречиства всичко, просто пречиства. Чистотата трябва да бъде такава, че да пречиства; иначе чистотата
няма смисъл. Например, сапунът пречиства, нали? Но вие не пречиствате сапуна, нали? Миете ли сапуна? Някои луди
може и да го правят. Познавам някои хора, които мият чешмата, също и водата. И ето защо, затова водата е
пречистващият елемент; водата е пречиствателят, водата ни пречиства физически. А също всички отрови в нас се
извличат от нашия черен дроб чрез водата. Водата е велик елемент за отстраняване на всички проблеми. Вие
използвате водата за толкова много неща, знаете как го прави тя. Така че Лакшми, която е пречистване, беше родена
от водата. Ето защо Тя е наречена Мария, както ви казах. Аз също се казвам Нира, тоест родена от водата. Та трябва
да разберем, че днешното послание, че насаждаме чистотата, че не бива да мамим себе си. Лесно е да се мами, но би
трябвало да насаждаме чистотата в нас като въпрос на собствена зрялост, на собствено украшение, на собствена
красота, а не просто заради това, че е нещо мъчно или много трудно, не заради това. Тя би трябвало да се постига с
голяма радост и щастие. Как ни харесва да се къпем или да сме чисти, или добре за пред хората? По същия начин би
трябвало да се опитаме да изчистим мислите си. Просто обръщайки им внимание, можем да ги изчистим. Мислите
трябва да бъдат почистени. Най-напред, защо изобщо да имаме мисли? Но даже и да имате такива, нека бъдат честни
и чисти. Дори ако трябва да имате мисли, то нека не бъдат пълни с надменност, агресия или страх. Някои хора си
мислят, че ако мислите ви са пълни със страх, това е хубаво: „О, много ме е страх, страхувам се”. Това е нечистотия.
Защо да се страхувате? Това значи, че вашата лява Вишудхи има блокаж. Няма нужда да имате никакъв страх от нищо,
не е нужно да се страхувате от нищо. Ако ще се страхувате, значи има нещо нередно с вас. Ако вярвате, че Бог е над
всичко, че сте реализирани души и Бог ще се грижи за вас, че Той е ваш Отец и че е отворил вратите Си за вас, от какво
има да се страхувате? Мнозина си мислят, че щом имате страхове, сте скромни. Скромността е различна от уплашен
човек. Това е нещо съвсем различно, той няма нищо общо със скромността. Така че да бъдете скромни е различно
нещо от това да се страхувате. За Сахаджа йогите е много лесно да открият чрез тяхното вибрационно съзнание що е
страх и що е скромност. Тъй като скромността ще ви даде вибрации, а страхът ще ви блокира цялата Лява страна.
Така че пречистването на ума идва чрез определени методи за разбиране на себе си. Първото разбиране, което човек
трябва да има, е, че е роден в определено семейство, общество, религиозна общност и т.н. Така че всички тези
конкретности са вкарали в нас определена доза нечистотии, които могат да ни дадат его, суперего, могат да ни дадат
какво ли не. Така че за да го държите чист и семпъл, заловете се колкото се може повече за елемента вода. Тя помага
и по двата начина – помага за егото и за суперегото. Възползвайте се от елемента вода. Лакшми Таттва е тази, която
ви дава Махалакшми Таттва. От Лакшми само излиза Принципът на Махалакшми. И то след пречистването чрез
процеса на Лакшми. Христос е казал: „Ако искате, мога да ви дам злато, златни предмети; може да живеете с тях. Но
само онези, които Ме обичат, ще влязат в Царството Божие. И Аз ще ям с тях. – тоест, ще се храни само заедно с
онези, които са чисти. – Няма да се храня с хора, които са нечисти”. Имам предвид, че Той, че всички инкарнации
осъзнаваха това, че трябва да бъдат заедно с чистите хора и да помагат на чистите хора. Но Той ясно каза, че ако
искате да имате Лакшми, можете да имате пари. Но това не е Махалакшми – така че се минава от състоянието на
Лакшми към Махалакшми. Вие вече получихте вашата Реализация. Не знаете колко много сте получили вече. Вие вече
имате Принципа на Махалакшми във вас. А какво е Принципът на Махалакшми? Това е въпросът. Мога ли да задам
този въпрос? Какво представлява Принципът на Махалакшми във вас? Йоги: Желание за Духа. Шри Матаджи: Не, не.
Но вие имате сила. Получили сте силите на Махалакшми във вас, нали знаете? Йоги: Дава ни удоволствие. Шри
Матаджи: Удоволствие ли? Не, не. Йоги: Силата за даване на Реализация. Шри Матаджи: Давай още малко по-нататък,



още малко. Удоволствието не е сила. Удоволствие е това, на което се наслаждавате. Но вие имате сила на
Махалакшми. Йоги: Поддържаща сила. Шри Матаджи: Това не е сила. Сила означава да имате силата да направите
нещо. Йоги: Изкупление. Друг йоги: Силата да разпространяваме Сахаджа Йога. Шри Матаджи: Това е доста неясно,
доста особено. Йоги: Силата да даваме Реализация. Друг йоги: Да еволюираме. Шри Матаджи: Но да еволюирате си е
ваша собствена. Сила е това, което правите на другите. Цялото нещо ви го казах ей сега. То е да пречиствате. Вие
имате силата да пречиствате. Как лекувате хората? Като ги пречиствате. Ясно ли е? Просто си помислете как
пречиствате другите – говорейки с тях, можете да ги пречистите; докосвайки ги, можете да ги пречистите;
поглеждайки ги, можете да ги пречистите. Човек, който е Реализирана душа, пречиства цялата атмосфера.
Атмосферата се пречиства. Откакто дойдох, е достатъчно топло. Вие пречиствате всичко. Вие пречиствате
светлината. Не сте ли го забелязали? Пробудили сте светлината. А сега, какви други сили имате? Йоги: Да издигаме
Кундалини. Шри Матаджи: Това е мъгляво. Вижте, Кундалини има много сили, има много пластове. Вие пречиствате
себе си, другите и себе си. Така че има още сили. Хайде давайте, нека ги имате. Всички вие имате тези сили, а не ги
осъзнавате – това е най-странното. Не мога да разбера. Дайте ги сега. Йоги: Силата да напасваме времето, за да Ви е
удобно, Майко. Друг йоги: Силата над времето. Да нагласяваме времето за себе си. Шри Матаджи: Това не е сила на
Махалакшми. Тази е друга, ще ви кажа кой я дава. Друг йоги: Равновесие. Дава равновесие между егото и суперегото,
нали? Шри Матаджи: Истина е. Това е една от тях, но това е сила на гуру. Това е силата на гурото. Равновесието идва
от гуру. Вижте, Махалакшми е водата, сега вие Ми кажете. Йоги: Да изчиства. Шри Матаджи: Това вече е направено,
изчистването е готово. Какво друго прави водата? Йоги: Да удовлетворява. Йогини: Удовлетворение. Шри Матаджи: Е,
стигаме до целта. Тя утолява жаждата, духовната жажда. Можете да утолите духовната жажда на хората, тя е
страхотна сила. Понеже когато давате Реализация – готово! Край на търсенето. Ясно ли е? Хайде, още една сила,
давайте. Какви други качества? Мислете за водата! Подхранване, вие подхранвате. Давате духовно подхранване на
хората чрез вашата сила; даже стоейки тук, вие ги подхранвате. После, тя е разтворител. Тя разтваря вашето его,
разтваря вашето суперего. Всички тези сили са ваши собствени, след Реализацията. Само си помислете. Какво друго?
Йоги: Божественост. Шри Матаджи: Много е неясно, защото как е свързано Божественото с водата? Хората няма да го
разберат, така че нека обърнем нещата. Та какво друго? Йоги: Да охлажда емоциите. Да охлажда емоциите и
страстите. Шри Матаджи: Ставате хладнокръвни. (Майка се смее – б. пр.) Много добре, много добре. Вие ставате,
превръщате се в спокойни, хладнокръвни личности. Имате охлаждащ ефект, много добре. Какво друго? Йоги: Можете
да водите други, можете да ги носите. Шри Матаджи: Можете, много нежно. А също можете удавите някои от тях. Да ги
удавите в любовта, в океана от любов, нали? Но можете и да ги бутнете с два скока, ясно ли е? Това също може да
стане. Тя има друго велико качество и то е, че водата прониква в най-малките частици. Тя стига до корените и се
всмуква през корените. Така че силата на Махалакшми... само вижте корените на личността. Просто знаете откъде
идва проблемът. Всъщност, просто това е осъзнаването, интелигентността, това е... просмуква се, истинската част е
тази, която се просветлява. И вие разбирате къде сега е проблемът и само отивате близо до корените; и бивате
просмукани, можете лесно да се просмучете, прониквате. Вижте, когато седите до някого и Ми кажете „Майко, отзад
има блокаж еди-къде си”, човекът не знае, вие сте проникнали. Вашата личност е проникнала в този човек. Той не
знае. Проникнали сте в тази личност и чувствате корените, къде са проблемите. Водата тече в този човек.
Божествената вода тече в това същество, а пречките се усещат чрез божествената вода и вие можете да кажете, че
това (десният показалец) и това (десният среден пръст) са блокирали. Така че – проникване, вникване... А другото е
блестенето на водата. Водата блещука и вие също блестите, кожата ви става блестяща. А последното от всички е
отражението. Човек, който ви види, вижда своето собствено отражение. Той се плаши. Това се случва понякога. Аз не
мисля нищо лошо за никого, но хората ненужно се страхуват от Мен, защото виждат своето отражение. Така че когато
ви срещнат, те виждат своето отражение и могат да бъдат много агресивни, понеже виждат собственото си
отражение. Могат да бъдат много строги към вас, тъй като виждат отражението си и ако водата е ясна и спокойна, то
можете да видите дълбочината на този човек. Ако вие сте ярко очертани Сахаджа йоги, те могат да усетят ясно
дълбочината и могат да прозрат през светещия Дух. Това са качествата на водата в нас. Освен това, бих казала, че
специално в Моето тяло водата действа като буфер за защита на чакрите. Ако нямах вода в тялото си, тогава може и
да имах проблеми. Така че тя действа като буфер. Тя също омекотява епителните клетки, може лесно да се каже, че тя
омекотява вашите тъкани. Вижте, ако в тях няма влага, усещате всичко това, синусите и всичко това. Тя облекчава
всеки. Освен това други сили на водата, за които знаем – че когато излиза от очите ви, тя изразява вашето
състрадание, вашата любов, вашите емоции. Тя е единствена от всичките елементи, която изразява емоции, имам



предвид силата на водата. Водата има също други качества, които физиците познават – има хидростатични сили,
налягането. Тя притежава налягане и човек, който съществува като Сахаджа йоги ще упражнява натиск върху другите.
Не, той няма да напада, но ще оказва натиск, налягане. А другият човек, ако го приема, то ще се възползва от него, но
ако не го приема, ще се чувства притискан и леко доминиран. Вашите съседи, членовете на семейството ви в началото
ще си кажат, че усещат натиск, защото тялото постига един вид тежест и ето как от вас се получава Гуру Таттва. И ако
има сол, тогава Приниципът на Гуру, тежестта е даже по-голяма. Така че днес за водата би трябвало да разберем, че
водата е много свято нещо и в нашите пуджи също я ползваме. Специално това нещо, кумбхата, представлява
Кундалини, което значи, че Кундалини е каната за вода или носителят, Водолеят. А това е ерата на Водолея. Та колко
важна е водата? А водата е носителят на Божествената любов, тя е най-добрият носител. И това е епохата на Водолея,
тоест Кундалини е направена от Божествена любов. Така че цялата идея днес да се празнува денят на Лакшми е за да
разберете, че във вас Тя става Махалакшми и чрез това имате толкова много сили, които не осъзнавате. Имам
предвид, че не знаете, че сте реализирани души, някои от вас не знаят. И че имаме онези сили в нас, с които можем да
проникнем в другите. Можем да проектираме личността си върху другите. Можем да открием какво не е наред с тях.
Можем да открием това и за себе си. Можем да навлезем в себе си, можем го – проникването ни е като движеща се
вода, течаща непрекъснато. И това е много важно нещо, да бъдем осъзнати за собствените си силите, които сме
постигнали. Тогава започваме да уважаваме другите, после идва Раджалакшми, а след това идва Грухалакшми и
всичко идва с това, когато осъзнаем какво сме постигнали, когато осъзнаем себеуважението, достойнството в нас.
Така че това ни дава достойнство, Махалакшми ни дава достойнство. И ето как започваме да разбираме и ценим
човешкото достойнство. Би трябвало да имаме представа за човешкото достойнство, че не можем да обиждаме
човешкото достойнство. Като хората, които непрекъснато натякват на другите. Това е против човешкото достойнство.
Или през цялото време налагат себе си за нещо, правейки нещастен живота на всеки. Това е срещу човешкото
достойнство. Вие трябва да украсите живота си, трябва да го направите красив, да го направите радостен и щастлив,
да направи всеки щастлив, не да натяквате непрекъснато. Ако трябва да сгълчите, това не е Грухалакми, не е
Грухалакшми. Не бива да натяквате: „Направи това, направи онова. Стани. Какви ги вършиш? Стой тука, отиди там”.
Всичко това е безсмислено. Оставете хората да си действат. Човешкото достойнство е най-важното нещо. Трябва да
се уважава човешкото достойнство. И това е възможно, защото сега сте получили силата на Махалакшми. Онези,
които не притежават достойнство, ще го получат от вас, защото сега имате достойнство. Ако притежавате чувство за
достойнство, никога няма да оскърбите чуждото достойнство. За дреболии оскърбявате другите: „Защо сложи този
сапун тук? Защо направи това? Защо направи онова?” А обратната страна би могла да е, че другите нямат достойнство,
така че продължават да вършат нещата като животни. И двете неща са грешка. А човек трябва да уважава и
уважението носи най-добрите резултати, виждала съм. Най-добрият резултат е щом уважавате и обичате. Тогава
доверието расте и човек би трябвало да поддържа доверието. И ето как човешкото достойнство се подобрява
навсякъде. Ние трябва да уважаваме всеки Сахаджа йоги, защото всички сме светци. Да се уважавате едни други,
абсолютно уважение, всички вие сте светци. Не знам дали осъзнавате какво казвам. Всеки от вас е в състояние да
даде Реализация на целия свят, всеки един от вас. И ако го осъзнаете, то трябва да уважавате себе си и да уважавате
другите. Не говорете лекомислено за другите, присмейте се. И специално към вашата Майка, не си позволявайте
волности с Нея. Това е нещо, което трябва да се знае. На Запад е важно. Много е важно човек да го знае. Наскоро
коригирах някого. А Хуго каза: „Голям късметлия си, че Майка те поправя; голям късмет имаш, че Тя те коригира, че ти
казва нещо”. Тъй като сте наивни, вижте, ето защо започвате да си позволявате волности. Но най-напред вие трябва
да уважавате божествеността на вашата Майка. Много е важно. И това ви дава най-голямото достойнство. И ви
казвам това, защото докато не го направите, вашият растеж няма да се получи добре. Така че това е много важен
въпрос. Както ако в Индия някой отива в храма или на специално място – например, днес тя е дошла или някой друг е
дошъл тук, те ще се нагласят, ще носят хубави дрехи. Разбирате ли, те отиват в храм и ще носят всичките си накити,
всичко ще облекат. Това е денят, в който трябва да представят цялото си достойнство. Така че не бива човек да идва
рошав или просто ей така. Не е добре това, защото всички тези неща са важни – какво уважение имате, как трябва да
сте облечени, как да имате подходящ външен вид – понеже тези неща... Някои ще кажат: „О, ние живеем за Духа.
Мърляви сме, защото живеем за Духа”, видите ли? Духът е най-спретнатото нещо. Той разтребва всичко, разбирате ли.
Подрежда всичко. Влиза в подходящ синтез, в подходящо съчетание; завършена, красива музика се създава от него.
Как един хаотичен човек може да се нарече „духовен човек”? Не може; всеки, който е хаотичен, чийто дом е в хаос,
чиито неща са хаотични, трябва да знае, че има нещо бхутовско в него, абсолютно. Но не бива и да сте точно обратното



– толкова педантични, че да изядете главите на другите. Това е друга крайност. И двете неща не бива да се правят. И
продължавам да настоявам за това, понеже е много важно за его-ориентираните хора, тъй като те могат да станат
всякакви. Наскоро минавах по Кингс Роуд и бях изненадана що за дрехи носят хората, а си мислят „Все тая е какви
дрехи носим”. Това значи, че трябва да сте маймуни, ако носите подобни дрехи и се разхождате така. Ако вярвате в
това, би трябвало да сте почтени хора, би трябвало във вас да има благоприличие. Така днес научихме за растежа на
Лакшми до Махалакшми. Но не е вярно, че щом пораснете до нещо, останалото е приключило, не е така. И някои хора
си мислят, че сега са станали духовни личности и Лакшми Таттва я няма; това не е истина. Вие трябва да сте почтени
хора, подходящо облечени според вашия статус в живота, според начина ви на живот. И в това не бива да има онова,
което наричате лицемерие, без лицемерие. Като правите безсмислици – както някои си мислят, че като изглеждат
примитивно, ще впечатлят другите – никога няма да впечатлите другите, разберете. Това е просешко нещо. Вижте,
като се държите като просяци, ще хванете някои бхутове на просяци във вас. Така че вие не сте просяци, нито трябва
да сте някакви контета, а вие сте Сахаджа йоги, хора с достойнство. Ние имаме собствено себеуважение и живеем с
достойнство и ето как би трябвало да сте чисти, прозрачни, честни – вътрешно да сте честни, абсолютно честни.
Водата е толкова честна към себе си. Сложете нещо във водата и то ще си проличи. Сложете някаква боя, тя ще си
проличи. Сложете кал, тя ще си проличи. Вие трябва да бъдете честни, честни към себе си. И всичко би трябвало да
сработи така, че да сте личности, които са благоприятни, красиви, проникновени, без съмнение, но много красиво
просветлени, защото самата Махалакшми Таттва е просветление в нашето съзнание. Такава личност не може да бъде
идиот. Ако някъде има идиот, то той не е Сахаджа йоги, определено не е. Една идиотска личност не може да бъде
Сахаджа йоги; глупаците, безмозъчните - всичко това трябва да си отиде. Ако трябва да сте Сахаджа йоги, не може да
има „О, аз знам, аз знам, аз знам”. Цялата тази глупост я няма, не бива да я има. Вашите лакшана или - как им казвате
– симптомите, или може да се каже, че лакшана е начинът, по който различавате един Сахаджа йоги, трябва да бъдат
като на Лакшми путра, синът на Лакшми. Той живее като цар. Това не значи, че има всичко само за себе си, не. Не
значи това. Царят дава щедро, познава се по щедростта. Царят не се познава по това колко заграбва, нали? Той е цар,
значи дава – дава, даване. После, той би трябвало да е хладнокръвен, не бива да е леден. Да е хладнокръвна, а не
избухлива личност. Онези, които са избухливи – знаете, виждала съм такива хора тук – първо действат
невъздържано. Имам предвид, че насилието няма място сред Сахаджа йогите, не ще и дума. Ако някой ви удря, не
следва да отвръщате на удара му. Ние си имаме начини да ударим (Шри Матаджи показва с ръка бандан, дъга – б. р.),
но не им отвръщаме с удар. Не следва да им се поддавате. А ако сте Сахаджа йоги, нямате работа да бъдете груби към
никого, нито дори с думи. Някои хора предизвикват другите повече с езика си. Трябва да знаете, че трябва да
коригирате всички тези точки. Това е важно, защото утре вие ще трябва да покажете на света какво е Сахаджа Йога,
не Аз. Така че трябва да се посветите на вашето пречистване, на прославата си, понеже водата ви прославя, дава ви
слава. Всички вие изглеждате така хубаво и лицата ви блестят, и Аз мога да видя тази канти рупена самсхита. Казано
е (за Богинята – б. пр.) „Йа Деви сарва бхутешу канти рупена” – блясъкът, светлината е на лицето Й. И това го има,
мога да го видя във всички вас. То вече е дошло. Но би трябвало да е отвътре също. И личността, която е реализирана
душа, не трябва да се заклева за това. Хората просто знаят, че е реализирана душа. Не трябва да казва на никого за
това, хората просто знаят по това какъв е. Толкова много въпроси засегнахме днес. Надявам се, че вие отново ще ги
слушате, понеже – вижте – лекцията на Матаджи влиза през едното ухо и излиза през другото. Слава богу имаме
начин да ги локализираме. Надявам се, че хората ще вземат тези ленти и ще ги слушат всеки ден, една по една. И ще
действат, не да планират на хартия или на думи. Но това би трябвало да стигне до сърцата им. Ето как ще съзреете,
прекрасни деца. Сега просто смятам – Си Пи ще бъде избран отново за четири години. После ще трябва да си тръгна.
След това ще минат три години и Аз няма да съм в състояние да ходя често във Великобритания. Такава голяма
отговорност ви се пада, хора. Надявам се, че ще имаме още няколко Дивали заедно. Нека Бог да ви благослови! Йоги:
Майко, мога ли да задам въпрос? Шри Матаджи: Да, да, моля. Йоги: Често ни е казвано да не се поддаваме на
насилието и това е ОК, когато някой го проявява към нас. Какво става, когато някой е груб към друг човек, какво да
правим тогава? Шри Матаджи: Какво е това? Йоги: Ако някой е груб към друг човек, какво да правим тогава? Да се
съгласим ли с това и да го позволим, или какво да правим? Шри Матаджи: Направете му бандан. Ние си имаме наши
начини да се борим с тези неща. Направете им бандан, завъртете им бандан, ей така, издигнете им Кундалини. Йоги:
Благодаря. Въпреки че това не ме притеснява, е добре за мен... ами за дете? Шри Матаджи: Гледай сеир. Йоги: Да. Шри
Матаджи: Ясно ли стана? Йоги: Да, благодаря. Шри Матаджи: Нека се бият; какво да правите? Оставете ги да решат
помежду си, разбрахте ли? Друг йоги: А какво ще кажете за военната служба в развитите страни, Майко? Шри



Матаджи: (иронично – б.р.) Моля? (всички се смеят – б.р.) Какво казва той? Йоги: Той пита за военната служба. Шри
Матаджи: Това глупаво нещо трябва да го карате. Понеже сте родени в тази глупава страна, затова. (смее се – б.р.)
Това си е ваше глупаво решение (общ смях – б.р.) да се родите тук. Подобни глупости трябва да правите според
страната си. В Индия също трябва да вършим някои глупави неща. Но не е от този тип, а от друг. Та ако сте родени в
глупава страна като Франция, по-добре го свършете. Другата е Швейцария – тя има тези военни неща (доброволни
въоръжени отряди – б.пр.), понеже краде парите на хората и ги държи в банките си, така че трябва да покаже, че има
военни да пазят парите. Йоги: Ние имаме алтернатива, можем да пишем на правителството, а за... Шри Матаджи: Не,
не, по-добре им направете бандан; няма полза от писане. Пак е ментално. Шубитирайте ги. Вашето правителство се
променя сега. Йоги: Да. Шри Матаджи: Много променено... Йоги: Ами... Шри Матаджи: Много по-добре е сега. Йоги:
Може би да. Шри Матаджи: Много по-смислено, ясно? Йоги: Добре. Шри Матаджи: Сега се помолете за други
правителства. Всичко се изработва. Всички тези глупости си ги има, какво да се прави? Трябва ли сега да ходите в
казармата? Йоги: Да, може би, Майко... (друг йоги подсказва за алтернативна служба). Шри Матаджи: Бих предложила
едно нещо. Вижте, ако да речем трябва да карате военна служба, или нещо такова, това е без значение. Не убивате
никого, това е просто фарс. То е като театър. Не вреди. Медитирайте си, правете каквото трябва. Няма нищо сериозно
в това, тече един фарс. Вземете си отпуск! (смях – б. р.) Вие, хора, ги взимате много насериозно – не отивате на война!
Няма да има войни, никога вече. Оставете ги да си правят всички тези фарсове. Други въпроси? (пауза – б.р.) Задържа
се спокойно доста дълго. Силата на водата се издига зад гърба ви. (дълга пауза) Сега. Сега да започваме пуджата. С
днешната пуджа трябва да наложите вашата Махалакшми Тантра. Всички тези сили трябва да придобият реална
форма – ето защо се прави тази пуджа. Хубаво. Вече ви обясних какво е Принципът на Махалакшми и всички тези
сили трябва да бъдат издигнати във вас. Добре. (....) Трябва някъде да имаме „Махалакшми Стотра”. Не мога да
разбирам английския. (един йоги започва да чете) Правилно! Тогава кой ще мие днес? Колко са новите хора днес,
които не са правили пуджа? Да видим колко са, трябва да са много. Сюзан, ти правила ли си? Не си правила. Добре,
тогава ела насам. Мисля, че всички трябва да излезете напред. Кумкум ... с кумкума. Рам, ти вземи някой помощник
там, който да прави целия кумкум. Рам, мисля, че ти можеш да поемеш нещата; нали знаеш всичко? Дръж някой
подръка тук, така че този, който чете, да е различен от този, който помага. Сега можеш ли да го правиш? (думи на
хинди) ... а Чайа може да се справи, мисля. Да, съжалявам. (казват се Имената) Шри Матаджи: Няма ли да
превеждаш? Гевин: Нямам превода на тези, Майко. Това е поклонение пред Махаганапати и ние казваме имената на
всичките Деви... Шри Матаджи: А после можеш да прочетеш какво значат на английски, нали? Гевин: Да, и това.
(продължаване четенето на Имена на санскрит. Шри Матаджи казва на хората да разтрива силно Нозете) Гевин: Сега
правим посвещение. На 1 ноември, през зимата, на 20-та нощ от Луната, когато Слънцето е в Скорпион, а Луната също
е в Скорпион, ние правим тази пуджа от името на всички йоги, в този ашрам – първият център на нашата Майка в
Лондон... Шри Матаджи: В целия свят! Йоги: Първият храм на живата Богиня в целия свят! Шри Матаджи: Първи път.
Йоги: ... покрай река Темза и долината на Лондон. Шри Матаджи: (към йоги, който мие Нозете) Нужни са твоите ръце,
не Моите, ясно ли е? Сега твоите ръце трябва да са измити. Сега си виж вибрациите. Виж, по-добри ли са? Сега
по-добре ли е? Хубаво. Сега, вижте... По-добра идея. Гевин: Според всички религиозни свети писания всички ние с
целите си семейства се молим за благото, за духовното благосъстояние, за победа, безстрашие, дълголетие, здраве,
богатство, за унищожението на всички бадхи на Сахаджа йогите, да бъдем господари на осемте сиддхи... Шри
Матаджи: Виждате ли, господарят на осемте сиддхи... Ще трябва да ви кажа за това друг път, някой друг път. Гевин: ...
да дадем мир на всички двукраки и четирикраки. Ние се молим за помощ, удовлетворение и за благоприятност. За
всички с недъзи, за еманципацията на всички хора, за да ги отведем до най-висшето познание. И каквато и да е
нашата сила, каквото и да е познанието ни, каквито и дарове да можем да придобием чрез медитация или чрез други
средства, 16 на брой, ние се отдаваме в пуджата. А също на трона на Майката, на Водолея, на раковината и на
звънчето, на всички тях правим пуджа. Шри Матаджи: Вижте сега вибрациите си. По-добре. Гевин: Ние молим всички
реки да пречистят телата ни. И най-вече боготворим Махаганапати и Го молим да води тази пуджа без никакви
спънки. (миенето на Нозете продължава) Шри Матаджи: Излейте тази вода... Хубаво, миенето е трудно. Йоги: сега ще
отправим покана. О, Богиньо, която имаш всички Сахаджа ... и Пуруша в себе си, която има хиляда очи, която имаш
хиляда сили, ние Те умоляваме, много смирено Те каним за присъстваш по повод на тази пуджа. Шри Матаджи: Сега
си вижте вибрациите. Добре. Така че ... (Шри Матаджи продължава да вика хората да мият Нозете Й, да ги благославя,
да работи върху тях и да им дава съвети за блокажите в чакрите им и т.н.) Наред ли е? (смее се) Отговорът е тук. Ясно?
Бог да те благослови. Казвах, че ето така решавате проблемите си. Аха, готово. Добре. (смее се) Бог да те благослови.



Ела насам. Сега добре ли си? Сложи дясната си ръка така. Хубаво. Всичко е наред... Какво става с теб? Те имат
проблеми в... вижте, прекалено използват силата си. Трябва да направите очите им... Трябва да знаем кога да кажем
нещо, също какво да кажем. Хубаво. Бог да ви благослови. По-добре ли е? Хубаво. (Майка повдига ръцете Си, с
дланите нагоре) И за това двете ръце би трябвало да са отворени за Махалакшми. Така че да дойдете в центъра. Ето
как се извисявате. Това е еволюционно. (поднасят елементите, поливат гхий върху ръцете Й) Надявам се, че приемате
малко масло, всички вие. В крайна сметка, разберете, мозъкът е направен от мазнини. Ако нямате никакви мазнини,
какво ще стане с мозъка ви и с нервите ви? Вижте, онези, които изобщо не ядат масло, правят грешка. Няма нужда да
ядете това с оцветители и разни такива, но трябва да хапвате масло. (Тя показва намазаните си с гхий ръце)
Погледнете... топлина. Можете ли да повярвате? Маслото все още се топи... Може да сложите малко вода. (върху
ръцете Й са поднесени мед, мляко, захар) Все още поразяващата дълбочина не е налице. Понякога казвам, че това е
като някой да има зъби, но да няма чанна (нахут – б. пр.) за ядене. А други имат чанна за ядене, но нямат зъби. Много е
сложно. (смее се) Вие имате дълбочината, вие сте търсачи, просто сте тук, но нямате вярата – разбирате ли – нямате
подготовката за вярата. Имате някаква вяра само ако сте хипнотизирани, те... това е сензационност. Ако някой ви
накара да подскочите от мястото си, много ще сте щастливи. (смях) Все смущаващи неща. Лакшан, трябва да има
дума за лакшан... лакшан... Йоги: Отличителни белези. Шри Матаджи: Не, лакшан е симптом на заболяване. Но как се
казва положителното? Това е знак. Йоги: Да, отличителен признак. Шри Матаджи: Отличителен признак, да, може да
се каже... (йогини казва нещо) Думата лакшан означава спонтанност, думата лакшан е спонтанност. Тоест спонтанно
можете да го видите, така че трябва да има чувствителност. Ходих в един индийски магазин в Ню Йорк, преди доста
време. И всеки повтаряше „Матаджи, Матаджи”. Търговецът дойде и докосна Нозете Ми. И каза: „Мога да видя по
лицето Ви, в него има светлина. Знам, че сте Матаджи”. И просто ей така повика брат си и беше готов да извика всички
търговци... (смях) Много лесно. Нека Бог да ви благослови. (продължава поднасянето на елементите) Шри Матаджи:
А, по-добре. (поднасят гривни, а след това – пръстен) Йоги: ... това е Твоята корона. Това е символът на Лондон. Шри
Матаджи: Задръжте, така че... Отворете го, отворете сарито. Дръжте го от тази страна. Дръжте края, това е всичко.
Дръжте двете страни, бордюра. Просто го задръжте, всички заедно. Сега бихте ли прочетете „Махалакшми Стотра”.
Задръжте. Малко по-натам. Задръжте, дръжте го както трябва. Елате насам, насам елате. Къде са жените? Елате
насам. (йогите казват мантрата на Сахарара по този начин) Ом твамева сакшат Шри Махалакшми, Махасараствати,
Махакали, Тригунатмика, Кундалини, сакшат Шри Ади Шакти, сакшат Шри Бхагавати, сакшат Шри Матаджи, Шри
Нирмала Деви намо намаха. Ом твамева сакшат Шри Калки, сакшат Шри Адишакти, сакшат Шри Бхагавати, сакшат
Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. Ом твамева сакшат Шри Калки, сакшат Шри Сахасрара Свамини
Мокша Дайини Матаджи, Шри Нирмала Деви намо намаха. (загръщат Майка с розово сари) Никога не съм имала
розово сари, виждате ли? Беше време, понеже Лакшми носи розово. Пробвайте. ... Изпратили сте всички божества в
Америка. Много мило. Всички те са там. Наистина. Йоги и йогини: Те обявяват независимостта си от нас, (смях) ... от
тяхната страна-майка. Шри Матаджи: Моля? Йоги: Как може Вишудхи да си я кара самостоятелно? Шри Матаджи: Не,
най-лошото в това е, разберете, че те помагат на тези хора от Ирландия, това е най-лошото. Само си представете. Тези
ирландци са си изгубили ума, не знаят какво искат. И убиват хора, има насилие, всичко е ей така. Не бива да има
насилие, ако са католици. Толкова много невинни хора биват убити всеки ден. В името, в чието и да е име, насилието
няма място в стила на Бог, разберете. За нищо не може да има насилие. (към йоги) ще трябва да направиш списъка на
хората, които ще идват в Индия. Гевин: Някои хора от Хюстън искат да дойдат, Майко. Шри Матаджи: Наистина?
(йогини украсява косата на Майка с цветя) сега виждате ли колко е трудна задачата на жените, разбирате ли?
Осъзнайте го. (по-късно към мъжете) Това сега ще създаде романтични чувства към съпругите ви, нали? За всички
вас. Днес е Груха Лакши, вие боготворите Груха Лакшми.... Двама от вас могат да... двама от вас могат да опитат, а
двамата можете да опитате. Елате насам... Нека повикаме някой от швейцарците... Андре, да, Андре, ела насам. Гевин
прочита: „Майко, Ти си Утешителят, който убива всичко мъртво в нас. Майко, Ти си Съветникът, който ни дава нашето
собствено познание. Майко, Ти си Изкупителят, който ни дава второто раждане. Майко, Ти си осъществяването на
всяко предсказание и на всяка молитва. Майко, Ти си целостта, която пречиства всичко грешно. Майко, Ти си вярното
разграничение, чрез което станахме просветлени. Майко, Ти си интеграцията, чрез Теб Божието творение беше
изтъкано в едно. Ние се покланяме на Теб, която си благоприятност, възхваляваме Теб, която си любов. Ние
отправяме благодарности към Теб, която си състрадание. Коленичим пред Теб, която си всевиждаща, всеведуща и
всеправеща. Ние сме Твои деца. Нека никога не бъдем отделяни от Теб, независимо дали заради Твоята илюзия, или
поради нашите собствени ограничения.” Шри Матаджи: (усмихва се) Свалете всичко от нозете Ми. ... също се



подобрява... Може ли да ги правите без светкавица? По-добре внимавай там... Елате насам, толкова много фотографи,
вижте. Трябва да направим изложба на снимките. Бог да ви благослови! (някои йоги се приближават към Майка)
Майко, аз съм от Шотландия... Майко, аз съм от Австралия. Разруши надбягванията в Окърс, ужасните хора в
Австралия, които пренебрегват... пият бира и ходят по надбягвания, и навсякъде... Шри Матаджи: Добре, какво друго?
Също расизма. Йоги: Расизмът. Шри Матаджи: Също проклятието на фалшивите гуру... Йоги: Майко, отстрани
проклятието на гурутата и расизма в моята страна, Австралия. И дай на тази страна благословиите на Махалакшми.
Шри Матаджи: Бог да ви благослови! (завърта бандан) А сега за целия свят може да помолите: „Отстрани цялото
проклятие на негативността и ги благослови с Принципа на Махалакшми”. Йоги: Всички ние ли? Шри Матаджи: Всички
вие. (Сахаджа йогите повтарят) Бог да ви благослови! Така че трябва да свършим много, всички ние трябва да
направим много. Вие сте Моите ръце, вие сте Моите очи, вие сте Моите уши. Вие трябва да го направите. За каквото и
да молите, вие сами трябва да го свършите. Аз мога само да ви дам силата, но вие трябва да движите ръцете си, вие
трябва да движите езика си, вие трябва да свършите всичко. Ако не движите езика си и не говорите с хората за това,
как мога да помогна Аз? Та ето това е, което трябва да направите вие – да знаете, че за каквото молите, не става само
с молитви, а трябва да използвате също вашия инструмент. Бог да благослови всички вас. Какво е това сега? ...
(поднасят картина с изображение на Махалакшми) Неин вахана е слонът. Слонът е вахана, Нейният превоз е слонът.
Понеже той е признак за достойнство, за Нейната върховна власт. А също той е най-мъдрото животно, много мъдро
животно и много прощаващо, изключително щедро. Това отбелязва денят на Гаджа Лакшми. Раджа Лакшми, може да
кажете, принадлежи на Богинята. Гаджа е това (слонът – б. пр.) (Пуджата продължава с аарти.)
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Пуджа за Коледа Ашрам на Челшъм роуд, Лондон - 25 декември 1981 г. [записът започва с английски коледни песни
изпяти от йогите; речта започва на 33:53 минута от видеозаписа и на 4:02 минута от аудиозаписа) Аз исках да бъда с
вас, хора, в деня на Коледа, но никога досега не се беше случвало. Случи се така, че трябваше да бъда с вас днес и на
Нова година. Нещо хубаво трябва да се случи следващата година, надявам се, трябва да се падне добър късмет.
Работата на Христос беше много уникална. Цялото нещо беше много уникално, беше планирано по този начин. Защото
Той трябваше да се роди на място и то беше много скромно, много скромно място. Понеже Той трябваше да ни научи
на смирение. Думата "уча на" на английски означава "говоря за нещо, казвам за нещо". Но когато Аз казвам "уча на",
имам предвид да се създаде, да се реактивира това смирение. Всъщност Той дойде на земята най-напред да създаде
пространство вътре в Агнйа чакра, отстранявайки пречките на егото, препятствията на егото. Той трябваше да говори
по онова време за смирение, защото управляваха римляните, а те бяха много арогантни, много недодялани,
непохватни, недоразвити, бихме казали, изобщо неразвити. Както, можете да кажете, някои животни, които се появиха
и по-късно бяха изхвърлени от еволюционния процес, защото бяха безполезни, прекалено агресивни или твърде
големи по размери или нещо подобно. Точно такива бяха римляните. Ако погледнете телата им, дори рисуваните
понякога, ще откриете, че не приличат на човешки тела, а на някакви животни - мускулите и всички неща бяха много
гротески. Липсва мекота, закръгленост по лицата им. Така че това его на римляните засегна всички онези, които те
управляваха, защото когато имате някого пред вас за идеал - а винаги хората гледат на онези, които ги доминират,
като на много по-добри - това се превръща в идеал за вас. Така че вие започвате да попивате този характер във вас.
Ако виждате някой, който е снизходителен човек, вие изведнъж също ставате снизходителни. Ако виждате някой
голям егоист и който се опитва да се перчи, вие също се надувате. Всеки ден можете да го видите - идва някой много,
много надут бос и всички в офиса са такива. И ето как римляните засегнаха хората в онези дни, създавайки собствени
идеали - хората си помислиха, че римляните са идеалът, че те са най-добрите, защото според тях са постигнали
резултати. Римляните бяха толкова могъщи, та хората си помислиха, че това е силата. И ето защо следваха методите
им, въпреки че даже не бяха римляни. Другата по-скромна група също беше засегната, защото беше наранена, егото й
беше наранено. Така че хората станаха също толкова жестоки, в смисъл че станаха толкова докачливи, че никой не
можеше да им каже нищо, защото щяха просто да му се разлаят срещу него, да го сплашат. Този тип характер също е
много опасен, защото ви носи един вид много лоша болест - може да ви донесе проказа. Хората развиват проказа с
този тип характер, ако развият този лаещ темперамент по природа, чрез който само се нахвърлят срещу другите.
Нервите сякаш биват разклатени, а проказата е болест на нервите. Онези хора, които винаги са под подобно
напрежение и скачат срещу всеки човек, който им се изпречи, се намират в много опасно положение, що се отнася до
нервите им. И тогава един ужасен вид вирус, знаете, който създава проказата, атакува нервите им; може да ги атакува,
защото този тип хора, които скачат срещу другите, са много уязвими. Ето защо имаше толкова много проказа на една
толкова малко място - имаше толкова много прокажени, защото нервите им бяха разклатени. При тези обстоятелства
беше роден Христос. Но Той се роди не само просто заради римляните или някой друг, а Той се роди за целия свят.
Защото егото беше започнало да расте в човешките същества по онова време и се беше развило доста много що се
отнася до римляните. И това очертаваше начина, по който действаха човешките същества. Така че най-напред те
трябваше да бъдат контролирани и Христос трябваше да дойде във време, когато трябваше да се установи
равновесие. Така че първото нещо, което се казва за Христос във всички тези песни и музика, които слушахте сега, е
"мир на земята". Той дойде да създаде мир на земята. Това е възможно само когато сте в баланс, първо, и второ,
когато сте Реализирани. И двете неща би трябвало да ги има. Ако получите само Реализация, а няма равновесие във
вас, не може да има мир. Но мир никога и по никакъв начин не значи човек, който се отдръпва, бяга от ситуацията,
измъква се, не иска да застане лице в лице с действителността; по никакъв начин не означава това. Христос се
изобразява по много различен начин от какъвто беше. Той беше най-силната личност и най-скромният човек и не би
търпял никакви глупости, никой не би могъл да си позволи волности с Него. Но и самият Той не би си позволил
волности с другите, разбира се, и въпрос не може да става. Изключително състрадателен, изключително любезен, но
много могъщ. Това е равновесието. Така че Той дойде на земята да създаде мир в нашите умове. На земята няма мир,
защо? Какво не е наред? Само човешките същества не са мирни. Кога този мир ще се установи във вас? Кой е
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насилник? Човешките същества упражняват насилие едни над други. Егото разви все по-фини и фини методи. После,
провокативни методи започнаха да се появяват от суперегото, подмолни методи от суперегото. Конфликтът започна.
А по онова време, за да се преодолее този конфликт, най-доброто нещо беше да се създаде пространство в Агнйа, в
центъра, в съзнание без мисли. Ето така Христос дойде на тази земя. Рождението беше много, много символично.
Защото Той не беше друго освен Чайтанйа, не беше нищо друго освен Словото, както му казвате - логос. Не зная какви
думи имаме в един език - шабда, както се казва. Аумкара - Той трябваше да се роди по този начин, защото нямаше
тяло, а трябваше да бъде най-финото от финото. Понеже работата беше много фина, сукшма - ето защо Той се роди
така. За хората е много е поетично да се види как Той лежи в яслите. Но погледнете: Царят на небесата би... [към
момиченце, което иска нещо]... Искаш да си по-близо до това ли? Така че историята за Неговото раждане е много
интересна приказка. Тя беше символ - Той дойде на скромно място, защото хората толкова се гордееха с парите си,
бяха толкова арогантни заради властта, която имаха. Дори днес всички християнски нации са такива. Изненадващо е
християнските нации да са толкова арогантни и така опиянени от властта, да се мислят за най-великите, понеже са
заможни. Помислете си, ако християнските нации бяха много бедни, щяха ли да имах расов проблем? Те нямат расов
проблем с арабите. Изобщо. Толкова е просто. Нямат проблем с арабите. Те нямат раса, арабите нямат раса; имат
пари, парична раса. Онези хора, които се прехласват по парите, се прекланят само пред парите. Нямат уважение към
нищо, освен към парите. Тези, които имат пари и мислят за пари, са другата маса, която ще излезе от процеса на
еволюция. Те вече излизат. Втората група е тази, която е като римляните. Те си имаха Павел, с тях е свършено, защото
бяха опиянени от властта. Опияниха се, с тяхната цивилизация е напълно свършено и те са вън от играта. Виждали сте
Португалия - ще се изненадате, там се случва това нещо. Егото на португалците беше толкова голямо. Няма да
повярвате, че тази страна е запустяла, сега няма нищо, (само - б. пр.) големи-големи, огромни сгради, които виждате и
разбирате, че едно време трябва да са били много богати. И нищо не е останало в тях, с изключение на антикварните
магазини, които никога не са отворени. [смях] Този вид его отново е съживено и това съживяване се появи,
представете си, в името на Христос. Представяте ли си?! Те купуваха хора, за да приемат християнството. Даваха им
пари - всичко е пари, вървят предложения за пари, начинания за пари. Евреите са същите, после християните са
същите. Той се роди в ясли. За едно малко дете да бъде поставено в ясли от Махалакшми е прекалено. Вижте колко е
символично - от Махалакшми, не Лакшми, а Махалакшми да постави младенеца в яслите, на никакво място. Ние поне
имаме (залите - б. пр.) Челшъм Роуд [смях], Уоруик Роуд, Брамхем Гардънс, Бромптън Скуеър. Но Младенецът беше
роден и поставен в ясли; най-скромното място на този свят са яслите. Най-скромното от всички - люлка, а най-висшето
беше поставено в ясли. А какво правим ние? Мислим си, че като спим в ясли, ставаме като Христос. Има хора, които
вярват в подобни глупости. Мислят си го, разберете. Ако имат всичките пари, пият и вършат всякакви неща, разберете.
Веднъж срещнах един мъж, който беше съвсем пиян и лежеше близо до една църква и повтаряше: "Аз съм Христос, аз
съм Христос". Сигурно му беше дошла тази идея, че лежи там, тъй като е много смирен. Този вид странна карикатура
на целия красив символ е следвана навсякъде. Така че арогантният и егоистът може и да кажат: "Защо, ако Той е
Царят, защо се роди в ясли? Защо Го държаха в ясли?" Всеки ще си има някакви собствени представи. Даже в Индия
има хора - те са глупави, а не мъдри - които говорят, че Той може да си е създал много лоши карми, щом е роден там.
Понеже според тези хора кармата ви дава пари. Имам предвид, че Бог не е толкова неинтелигентен. Ако имате добри
карми, вие ставате Божии люде, ставате търсачи. Получавате Божиите благословии чрез добрите си карми. Ставате
религиозни, а не хора с пари, които могат да ходят по кръчми и да прахосват живота си. Това е идеята, която имат
хората - че чрез добрата карма ставате богати и ставате още по-зле през следващия живот. Някои хора може и да
вярват в това. Но Той никога не си създаде никакви карми. Самият Той беше акарма; не става и въпрос за Негово
наказание или нещо подобно, защото това е просто драма, но е много символична. Погледнете, едно детенце е
поставено в ясли - без комфорт. Може ли да има комфорт в ясли? Мислете по този начин. Всички християнски нации
тичат подир удобствата. Не го ли правим? Мислим, че ако нещо е неудобно, би трябвало да е удобно. Християните
никога не би трябвало да търсят удобство - това е едно от посланията на раждането на Христос. Ако търсят комфорт,
то те са далече от Христос, защото Той се роди в обор. Не Му бяха осигурени никакви удобства. Но това не означава да
приемате някакви странни обиталища, не означава това. Имам предвид, че трябва да ви казвам и другата страна на
нещата, разберете. Да Го имитирате не е начинът. Като Го имитирате, няма да станете Христос. Не това е начинът, а
като попиете Неговите качества във вас. Познавам хора, които живеят в кочина, но щом постигнат по-добър живот,
искат всичко на света. Така че попийте качествата скромност и приспособимост. Смирение и приспособяване - където
и да сте, по всяко време. Някои са много особени относно часа. Ако, да речем, някой трябва да дойде точно в десет и



да си свърши някаква работа, ако се забави с пет минути, започва да вдига шум до небесата, просто не може да
понесе, че трябва да чака пет минути. А ако трябва да чака десет минути, излиза до кръчмата - край. Не може да се
успокои, докато не пийне нещо. Това е положението с вулканичния човешки ум. Така че мирът трябва да дойде. Как?
Ако търсите удобства, ще стане мързеливци. Ще спите до късно, ще бъдете ленивци. Но ако не търсите комфорт,
тогава мирът ще дойде. Понеже заради собственото ни удобство, заради собственото ни егоистично удобство за
тялото, ние тормозим всички останали. Даже онзи ден разказвах, че само в западните страни е така, не в Индия. Ако
тук някой спи до 12 ч. на обяд, не можете да го будите - било богохулство. Но ако в Индия ако някой спи след 6 ч.
сутринта, той ще се срамува от себе си, че спи толкова много. През целия ден ще се извинява: "О, Господи, съжалявам,
че се успах." Счита се за грях да се спи след шест сутринта. Така че удобствата нямат край. Не свършват. Комфортът
се промъква във вас. Що е то удобство? Да видим, много е просто. В символичния живот на Христос много дълбокото
му значение е следното: удобството не е нищо друго освен материя, която надделява над Духа. Разбирате ли
същността? Ако седите на стол, то не можете да седите на пода. Ако седите на диван, не можете да седите на стол.
Ако седите върху кадифе, не можете да седнете върху нещо обикновено. Това е материята, която винаги надделява
над Духа. А Той беше Духът. Какво общо с Него имат тези неща - дали е слама или нещо друго? Не е непреодолимо,
нищо от тези материални неща не може да достави удоволствие на Духа, иначе материята ще вземе връх. Това е
нещото, което трябва да се разбере - Той беше Духът и ако трябва да станете Духа, най-напред се опитайте да се
откажете от удобствата си, бичувайте малко телата си. Съжалявам, че на Коледа трябва да кажа това нещо, защото
Той също беше бичуван по този начин. Ако погледнете деня, в който беше роден, за една майка е твърде голяма
жертва да сложи детето си в люлка, която е ясла. Колко много искате да направите за децата си - вижте - да ги
облечете подходящо, да направите едно или друго. Но Младенецът трябваше да бъде положен в ясли, и беше сложен,
само за да може вие хората да научите, че удобствата налазват Духа. Винаги търсим удобства. Това е едното послание
за нас. Ако търсите стая, искате да е с баня в нея. Пак удобства. "Ами съпругата ми, тя къде ще спи?" Ще спи, където и
другите спят. И вие ще спите, където другите спят. Никой няма да умре от това, бъдете сигурни, Аз мога да ви уверя.
Сахаджа Йога е много трудна в това отношение - много малко хора умират щом са дошли в Сахаджа Йога. [йогите се
смеят] Някои от тях би трябвало. [смеят се по-силно] Но не го правят, карат я, продължават да дават Реализация,
продължават да правят всичко, все още са така. Избягват всички инциденти, избягват всичките проблеми и
продължават. Но това време е кратко и трябва да бъде използвано. Това е нещо много конкретно, за което исках да
ви кажа днес. Приятно е да се говори за раждането на Христос, да се радва човек, да се пеят песни, човек да е в
подобно настроение, но наистина ви казвам, че за всички нас е нещо много символично да знаем, че Той спеше в ясли.
А другата символика е какво Му предложихме ние. Какво Му предложи светът по онова време? Другият символ е, че
Му предложиха ясли. Същото ли ще сторим за Майка? Това е едното нещо, което трябва да се знае. Яслите, в крайна
сметка, са нещо добро - не блокират никъде, нямат лява Набхи, дясна Набхи, нищо. [йогите се смеят] Те нямат
всичките тези проблеми. Те нямат тръни, нямат Агнйа, не са някой, който дълбае в стомаха ви и изведнъж усещате
"Боже, не искам да виждам нищо". Така че вие сте магарешкият бодил в тези ясли, който трябва да бъде мек, за да
създадете комфорт за Христос. Трябва да станете толкова меки и мили, така пречистени и чисти, защото едно ново
бебе ще бъде поставено в яслите. Вие сте куша (троскот - б. пр.), тоест магарешкият бодил. А един Йоги е кушасана -
този, който седи само на куша. Така че Той беше Йоги, дойде направо върху куша. Ами вие? Майка подготвя яслите,
магарешките бодили, за да накара Младенеца да се чувства много щастлив и утешен. Непреклонност, инат, грубост,
грозота - всичко трябва да се обуздае. Много е символично, Неговото раждане - трябва да кажа - е много символично.
Човек би трябвало да се замисли защо Той се роди така. Хората може и да имат цял куп тълкувания, но Аз знам защо
го направих. Аз се опитвам да ви смекча, опитвам се да ви моделирам, понякога трябва да бъда груба с вас, понякога
трябва да ви се ядосам, понякога трябва да ви се скарам; точно сега има някои, които толкова голям блокаж във Воид,
че дълбаят стомаха Ми. За Мен всичко е наред, защото от Мен се очаква да бъда такава. Имам късмет, че трябва да се
изправя лице в лице с всичко това. Ами Христос вътре в нас? Няма да сте щастливи със себе си, с вашето същество, с
вашия Дух, докато не създаде ясли от много меки магарешки бодили. Самите вие няма да се радвате, докато си
мислите и оправдавате егото си, оправдавате арогантността си, оправдавайки всичко, което си причинявате едни на
други. Някои хора правят пари от Сахаджа Йога, някои са заети да мамят себе си, други разправят лъжи, други
създават проблеми, някои бият съпругите си, а някои жени предизвикват съпрузите си. Какво става тук?! Ние трябва
да бъдем мирни. За да бъде мирен, човек трябва да е смирен. Това е посланието на Христос - смирение. Ако се
смирите, мирът ще дойде. "Смирен" е добра дума, не зная дали обяснява какво означава. Смирен означава да не



молите за вашия собствен комфорт, а за удобства за другите. Когато другите са преди вас, това е смирение, а не -
"Много благодаря". Убивате някого и после казвате на мъртвия: "Съжалявам, че те убих" - край. На английски всичко
свършва, щом кажете "съжалявам" - край. "Зная" е другото - "зная". "Защо направи това?" - "Зная", и край. Уж щом е
знаел, всичко е наред - тогава сякаш няма наказание. Не знаете, че всички вие сте Духът - така прекрасен. Вие трябва
да бъдете издялкани - хубаво, това е Моя работа. Трябва да бъдете пречистени - това е Моя работа, добре.
Събуждането на Кундалини е Моя работа - съгласна съм - но поддръжката е ваша. Но напротив, понякога усещам, че
тъй като Аз върша всичко това, поддръжката е много, много слаба. Както в Индия виждам, че някои хора се опитват
да ни помагат, давайки ни пари, вижте. Ние самите не изкарваме пари, разберете го, а някой е дарил пари и са
изградени кладенци, но всички те са порутени и не се ползват - безплатен дар, за който никой не иска да се грижи.
Такава е човешката природа. Ако не работите здраво за вашата поддръжка, а просто я оставяте на Майка - "О, Тя ще
ни лекува; да си продължаваме с каквото си искаме. В крайна сметка Тя идва, ще се погрижи за нас" - ще се влачите
отзад. Ето защо Моето присъствие може да бъде понякога, в известен смисъл, не така плодотворно. Моето
присъствие в Англия е нещо добро до известна степен, но след това не бива да съм тук за известно време. Аз ви
обичам много, знаете го много добре. Англия е Моето сърце, вие трябва да бъдете тук, а това Рожедство исках да го
празнувам с вас, и също Нова година, само поради Моето собствено желание. Но трябва да ви накарам да разберете,
че трябва да работите все по-здраво и по-здраво, за да се поддържате чисти, да се отървете от проблемите си, да се
извисите, а не да казвате "Да, ами така си е Майко". Непрекъснато Ми докладвате: "Майко, все още имам блокажи.
Вижте, сега се случи ей това.", сякаш е нещо за хвалене. Кажете: "Ще се оправя, трябва да се оправя. Сега Майка
замина, не Й покажа, когато се върне." Когато веднъж отидох в Бомбай, Раулбай не дойде да Ме види цели седем дни,
а беше в Бомбай, беше дошла да Ме види. Така че попитах другите: "Каква е работата, тя добре ли е, наред ли е? Тогава
защо не идва да Ме види?" Чудех се какво става с нея. Тя дойде да Ме види след седем дни и каза: "Майко, съжалявам,
че не дойдох да Те видя, защото през това време имах блокаж. Исках да се пречистя, преди да покажа лицето си пред
Теб". Така че трябва да се прави пречистване, трябва да се прави поддържка, издигане на Кундалини - колективно.
Колективът се грижи един за друг, вие трябва да подкрепяте само Сахаджа йоги, а не другите, външните хора. Те са
външни за нас, не са от нас; ние сме Сахаджа йоги, а онези, които се опитват да подкрепят другите, повече не са
Сахаджа йоги. Би било по-добре за нас те да излязат от Сахаджа Йога. Каквито и да сме, ние сме си наши; външните са
чужди хора. Ние трябва да се обичаме едни други, трябва да се уважаваме едни други, като светци. Никой не трябва да
казва нищо грубо на друг, не. Бъдете мили, любящи, нежни, обуздайте езика си, бъдете смирени. Смирението,
скромността е нещото, което трябва да бъде всеки. Напишете с големи букви - бъди смирен, бъди скромен, бъди
смирен. А когато се смирите, такъв мир ще се възцари и вие ще се чувствате толкова хубаво; да сте смирени - в това
няма нищо лошо. Христос стигна до там да каже, че ако някой ви зашлеви по едната буза, вие да обърнете другата - да
сте смирени. С римляните нямаше как иначе, нямаше друг начин. Също, Той проповядваше смирение - навсякъде.
Проповядваше скромност, да сте смирени едни към други - това е всичко. Няма нужда да бъдете смирени пред други,
защото сега никой не може да измъчва светците - с това е свършено, тази ситуация приключи - а трябва да бъдете
смирени един пред друг. Скромни в житейските си изисквания. Това не значи да станете просто някакви странни
птици, разберете, не означава това. А би трябвало да имате благоприличие и достойнство, както Христос, когато Той
се роди. И би трябвало да сте скромни, опитайте се да моделирате тялото си, да го направите по-леко, в смисъл да
можете да седите навсякъде, да можете да се движите навсякъде, да можете да лежите навсякъде. Всички вие сте
млади хора, приспособете се. Ако някой има една стая, да кажете: "Добре, няма значение, мога да живея в коридора,
не се притеснявай." Но хората първо ще скочат - виждала съм го - в стаята, в която има баня. Колко от вас имат стая с
баня в нея, да видим? Вдигнете ръце, живеещите в ашрама. По-добре се откажете, откажете се. Разбрахте ли сега?
По-добре се откажете. Всички вие по-добре се откажете от стаите си и бъдете в общи стаи. За вас двамата няма нужда,
защото сте съпруг и съпруга, но няма нужда да искате стая със собствена баня. От удобствата трябва да се откажете
заради другите, те не са за вас. Вие би трябвало да накарате другите да се чувстват удобно, а не вие. Понякога съм
изненадана от човешките същества и как те позволяват на другите да ядат каквото и да е, от това колко са
егоцентрични; наистина е изненадващо. Но след Сахаджа Йога вие се променяте, радвате се да създавате удобства за
другите, да им казвате утешителни думи, мили неща; наслаждавате се на това. На Христос дадоха люлка в ясли, а Той
дойде да ви утеши, да ви даде мир и Той дойде като Спасител. Можете ли да си представите контраста?! Сега вие сте
спасителите на целия свят, както Той беше Спасителят. Но вие не можете да бъдете егоистични, не може да ви е
удобно - трябва да бъдете като Христос. Той живееше където и да е, живя в гората, живя навсякъде. Просто работеше



упорито за хората, дори понякога нямаше никаква храна, живя при всякакви обстоятелства, при всякакви условия.
Никога не помоли за никакви удобства, нищо. Той беше дърводелец, а никога дори не използва ръкавици. Вие тук
трябва да имате ръкавици, трябва да имате чорапи, трябва да имате обувки, трябва да имате неща за бръснене, а Той
никога не се избръсна дори. Това не означава вие да си пуснете бради [йогите се смеят], но Той беше много чист
човек. Живееше с минимум - ето това трябва да се направи, да се намалят нещата. Знаете, че Аз имам всичко, за което
човек може да се сети, но мога да живея с минималното - мога да живея с две сарита, а понякога с едно. Вие би
трябвало да сте в състояние да живеете с минимума - в това е въпросът. И ето това трябва да се научи от Неговия
живот - ние днес сме спасители, а един спасител живее като скромен човек. Много елитен в Своето поведение, с
много достойнство, Той не се държеше като просяк, както правят някои хора. Вие също го правите, и когато говорите,
ей така протягате сякаш ръка - това не е начинът. С достойнство, с вашето великодушие, с вашата тежест се движете.
Всъщност онези, които наистина са велики, които са истински императори, не се нуждаят от нищо. Какво може да ги
доминира, кажете Ми. Ако вие сте императорът на този свят, ако знаете, че сте кралицата на този свят, какво е
по-важно, какви удобства могат да ви доминират? Какво материално нещо може да очарова подобна личност, понеже
тази личност е над това? Тя е бадшах (падишах - б. пр.), кралят. Това е истинският признак за цар - Цар на небесата, не
на Англия или на някое друго място, а на небесата. И ето какво сте вие - вие сте поданиците на това царство, за вас
тези неща би трябвало да са абсолютно безполезни. Би трябвало да се гледа красотата на нещата, а не притежаването
им. Красотата е комфортът, а не каквото усещате в тялото си, имайки удобни неща. Красотата е така утешаваща,
хората не знаят колко утешаваща е красотата и Аз съм сигурна в това, докато днес празнуваме Неговия рожден ден,
славим Го, като приемаме един вид мъченически Дух. Дух, в който вие сте отдадени, в който не изисквате нищо, а
давате - не молите за нищо, а давате. Дори днес получих писма от хора, които казват: "Моля Те, искам работа. Можеш
ли да ми помогнеш, ще се помолиш ли?" Всякакви такива. Може да е всякакъв вид глупост. [Шри Матаджи се смее]
Разбира се, човек може да има всички тези неща, но помолете за едно, и то е Духът. И щом помолите за това, което е
най-висшето от всичко, вие сте помолили. Тогава не искате нищо друго - наслаждението е пълно. Така че да
празнуваме Неговия рожден ден и да се възрадваме на това е да се радваме на нашите съответствия. Ако сте
адекватни, не въздишайте подир вашите непълности, нали? Ако сте завършени, ако сте изпълнени, ако сте доволни, не
копнеете за друго, нали? Така че радвайте се на вашите пригодности, на вашата завършеност, на вашата пълнота и на
пълното си задоволство - наслаждавайте се на това. Най-накрая, всички тези неща водят до един вид удовлетворение,
разбира се. Не зная дали получавате удовлетворение от това, но истинското удовлетворение, което е вътре във вас, е
Духът. Радвайте му се. Това е за самите вас, а за другите - за другите вие сте утешение. А не всеки, който говори с вас,
да дойде и да се оплаква: "Майко, той ме ухапа. Имах среща с друг скорпион и той ме ухапа. Докоснах някого, а той ме
удари." Утешение - вие сте само утешение; повярвайте Ми, че сте такива. Утешение! Така че онези, които утешават
другите, не се притесняват за собствения си комфорт. Пастирите - обикновени хора, представете си - в този студ бяха
навън и видяха един ангел като видение и той можеше да бъде видян само от хора, които са смирени, които водят
скромен живот. Той се появи на тях, а другото видение беше пред мъдреците (влъхвите - б. пр.). Така че само
смирените хора и мъдрите хора - мъдрост, здрав разум и мъдрост; онези, които не са мъдри, никога не могат да Ме
разберат, не могат никога да Ме разберат. Онези, които са интелигентни и интелектуалци, изобщо не са мъдри; глупави
са - вие знаете, че са глупави. Мъдрост! Така че тримата влъхви и пастирите са друг голям символ - тези, които ще
разберат Сахаджа Йога, семплите хора, пастирите. А другите са мъдрите. Само мъдрецът може да разбере звездата
(Витлеемската - б. пр.) - толкова много хора трябва да са я видели. Мъдреците от Изтока. Истина е. Източните хора са
много по-мъдри от другите, няма съмнение в това. Но защо? Да видим защо са по-мъдри. Източните хора са по-мъдри,
до известна степен. В тялото си имате изток и запад, ако погледнете. Изток е Лявата страна, а запад е Дясната страна.
Източните хора са левостранните, по-близо до сърцето. Но не най-източните - японците, които са ужасни хора;
японците са ужасни. После, всички онези, които ви продават тези наркотици и всичко останало, те са най-лошите. А не
тези, които знаят и са левостранни. Комбинацията е от познание и любов, познание и състрадание. Тоест, ако няма
любов, ако няма състрадание, просто не можете да говорите с този човек. Той е като пръчка - какви вибрации мога да
дам на сух прът, само Ми кажете? Една направо суха клечка, разберете. Какви вибрации мога да дам на изсъхнал
прът? Би трябвало да има нещо като зеленина в него, нали, поне малко? Ако има твърде много вода, също се разваля,
може да загние, но ако е направо изсъхнал прът - знаете какво имам предвид, като суха върлина - тогава как можете
да дадете вибрации на подобен човек? Не можете. не можете да издигнете подобен човек. Така че първото нещо е
любовта, а мъдростта идва чрез любовта; мъдростта не идва чрез интелигентността. Тя идва чрез любовта. Когато



обичате някого, получавате светлината на любовта. Чрез мислене никога не можете да станете мъдри, можете да
оглупеете, абсолютно глупави, но чрез любовта можете да станете много мъдри. И виждам Сахаджа йоги изведнъж да
казват нещо изключително мъдро, нещо велико. Внезапно казват нещо така мило и хубаво, че си казвам: "Ето това е".
Сърцето е отворено, благоуханието на мъдростта идва от сърцето и е много символично, (е тримата дойдоха. А кои
бяха те? Брахма, Вишну, Махеша. Те дойдоха да видят Христос - Брахма, Вишну, Махеша. Вижте вибрациите. Защото
само Те можеха да Го разпознаят, не обикновените хора, римляните - не. Така че Те дойдоха. А ние трябва да бъдем
смирени и да бъдем мъдри. Мъдростта е такъв диамант, има толкова много фасети, че не мога да ви я опиша за
толкова кратко време. Някой ден ще говоря за мъдростта. Но всичко е здрав разум - така мило, така красиво, къде
какво да кажем, как да сменим темата, къде да наблегнем на нещо, как твърдо да се справим със ситуацията, къде да
бъдем джентълмени и къде леко груби, къде да викнем на хората и къде да си кротуваме, да сме смирени и мили.
Всичко това е преценка, разберете, всичко това е мъдрост - вижте, тя е център на тежестта, а за да я постигнете,
трябва да се откажете от крайното си поведение. Инатът е първото нещо, от което трябва да се откажете заради
цялата мъдрост; инатът. Да имате син като Христос - толкова уверен - е такъв велик дар. Имам предвид, че чувствате
адхара (опора - б. пр.), има пълна обратна връзка, няма проблеми от никакъв сорт. Да имате син като Него - напълно
послушен, 100 % послушание и смирени и разбиране на вашето същество. Никакви проблеми. Всички вие сте Мои
синове, и също сте направени по Негов образ, по подобие на Христос ви направих. Гордея се с вас, Моите деца.
Издигнете се до това ниво. И вече имате един създаден за вас пример - пред вас е Христос, погледнете Го. Каква
подкрепа беше Той! Никога не съм имала никакви оплаквания, никакви разочарования. Той никога не се
разстройваше, без съмнение. Никога не би Ми казал: "Разстроен съм", никога. Тази дума не съществува в речника на
мъдреца. Вие сте... как можете да се разстройвате, след като веднъж завинаги сте настроени. Тези думи трябва да
изчезнат от речника на много Сахаджа йоги, които ги използват - "проблем" и "разстроен". Вие решавате проблема,
давате решенията. Не проблеми, само решения. Ето какъв трябва да е един син за майка си, така че тя да може да
разчита на него - абсолютно, без проблеми, нищо. Имам предвид, ако имате син като Христос, какво има да се
тревожите за нещо? Дори едничката дума, която Той каза: "Съзрете Майката". Това е мантрата, най-голямата мантра,
която Аз използвам. Когато вниманието ви е тук и Аз ви кажа тази мантра, тя е като команда, а е така смирена, така
скромна. "Съзрете" - това не означава "гледам", не; това е много смирен начин да се обърнете към някого. "Съзри" е
нещо славно, нещо велико - "погледни го, приеми го, разбери го"; това е такова взаимно разбиране на подкрепа и
любов, което би трябвало да расте между нас. Без потайности, без формалности, без изключителност. Никаква
недостъпност - всички забавления трябва да са заедно. Сега всички ваши идеи да имате отделни забавления трябва
да се отхвърлят заради промяната. Празник е когато сте в компанията на Сахаджа йоги. Никакви празници повече -
трябва да се откажете от всички тези неща; всичко това е против поведението на Христос. Той никога нямаше
празник, почивка - никога; това е празник. Празник (holiday - на англ.) идва от думите holy, "свят" и day, "ден" - всеки ден,
всяка минута, прекарани в компанията на Христос, са свят ден, празник. Така че хората са принизили нещата - Христос
до Дух, Духът до духове/спирт, а духовете/спиртът до други неща. Сигурна съм, имам предвид, че хората са направо
велики в отклоняването от правия път - разберете - и в скачането директно в трапа. Така че празниците трябва да се
правят много мило и прекрасно нещо. Ето в това е мъдростта; през цялото време мъдрост. Мъдрецът никога не може
да бъде коварен, никога остър - това е нещо, което също не мога да опиша. А кой е най-мъдрият от всички? Това е Шри
Ганеша, който е олицетворение на мъдростта. Помолете Го за мъдрост - Той ви дава мъдростта да свършите нещо.
Поискайте от Него мъдрост. Днес точно си мислех колко Рождества съм минала, без никога да говоря за Христос -
толкова много, с тази интимност. Такова отношение, такава връзка - толкова близо и толкова далече - защото Той
знаеше коя съм Аз. Това страхопочитание, това уважение, това смирение е трудно да се намери във всеки ученик,
дори в ученик, който е собственият ви син. Толкова е близо, но има пълно разбиране. Това единение трябва да се
развие. Постепенно ние го развиваме, зная, но тези дни са на скоростта и ние трябва да се забързаме малко повече в
правилната посока. Така че сега, както бе пожелано от вас, навън имаме бяла Коледа [йогите се смеят, а Шри
Матаджи се усмихва] и както пожелахте "Измий ме и ще бъда по-бял от сняг", имате тази благословия. Помислете си
за всички хубави неща, които сме свършили заедно и които ще извършим по-късно, как решавате вашите минали и
бъдещи проблеми, а Христос дойде на земята, за да разшири вашето настояще. Така че Христос, който е настоящият
Христос, днешният, е този, който е роден във вас. За това трябва да се грижите, а не за Христос от Библията, а за
Христос на вашето сърце, който е роден във вас; за което трябва да се грижите. Библията е толкова символична, че ще
отнеме години на хората да я разберат; твърде е символична, но поне вие можете да я разберете, а другите човешки



същества не могат да я разберат. Така че само чрез собствения си Дух трябва да разберете, че Христос е роден във
вас, за което трябва да се грижите. Поставете го в много меко сърце, ако имате магарешки бодили. Той е колективно
същество - ако засегнете колектива, тогава Той е засегнат. Грижете се за Него. Така че когато се казва "Весела
Коледа", това е забавление за радост; от мира идва радостта, светлината на радостта, щастието. Желая мир за целия
свят, за цялата нация, за да разберат и се откажат от всички юзди, от всички фалшиви битки за пари и за власт, от
всички грешни идеи, че са различни едни от други и да дойдат под знамето на Сахаджа Йога и да влязат в Царството
Божие, където са поканени с пълно уважение и любов. Пожелавам мир на всички тях, на всички страни, на всички
човешки същества, в семействата им, с децата им, на всички тях. Нека има мир, нека сърцата им излъчват мир,
техният език да говори с мир, очите им да бъдат нищо друго освен мир. Всичко това трябва да се промени - страхотна
промяна трябва да се случи, цялата вселена трябва да поеме различна посока. Всичко, което е омраза, омразно,
грозно, трябва да изчезне, а мирът трябва да възтържествува, който не е мир на мъртвите, а мир на живите - това
трябва да дойде от мъдрите. Благославям всички вас да бъдете каналите на този мир, да бъдете красиви канали за
този мир, да бъдете славни канали на този мир, да бъдете велики деца на вашата Майка, която е горда с вас. Нека Бог
да ви благослови. Има мантра за Богинята - "Йа Деви сарва бхутешу, шанти рупена самститах", "О, Богиньо, която
обитаваш в цялото това създадено творение, във всичко сътворено с мир." Така че вие трябва да търсите мир, който е
вашата Майка. Всички да кажем тази мантра. Гевин, кажи я: "Йа Деви сарва бхутешу, шанти рупена самститах
намастасей, намастасей, намастасей намо намаха". Ти я кажи веднъж, а после те да я кажат три пъти. Това е молитва.
[йогите казват мантрата три пъти, Шри Матаджи прави намасте] А после, другата е "Кшама рупена самститах". Това е
мантрата, защото мирът може да дойде само чрез смирение и прошка, кшама. Ето защо Христос е кшама. Кажете я за
Христос. [йогите казват мантрата три пъти, Шри Матаджи поставя десния Си безименен пръст, за Агнйа, върху Своето
бинди.] Въпреки това вашите Агнйа имат блокаж. Сега извадете вашата Агнйа. Онези, които се чувстват наранени, сега
се откажете от вашата Агнйа. Можете да си сложите пръста тук за Агнйа. [Шри Матаджи посочва Своето бинди]. Тук!
Добре е за евреите. [йоги поставя безименния си пръст върху Агнйа на Шри Матаджи и Тя задържа пръста му за
по-дълго] По-добре ли е, а? Всичко това е прекалено много за Рождество. Най-многото можете да измиете Моите ръце
и това... Да попеем, а вие можете да се занимаете с пуджата. Така че пуджата свърши, просто можете да измиете
Моите ръце. [Шри Матаджи си сваля часовника] Всички тези подаръци да се отворят близо до елхата; тя е дървото,
дървото на живота. То е даващото всичко, даващото всички дарове - това е дървото на живота, то е Кундалини.
Толкова е символично, виждате ли? Така символично. Великденското яйце, това дърво, тоест всичко е така
символично. Пожелавам ви вашата Кундалини да е така красива като това дърво. [йогите се смеят] Даващият всички
дарове се нарича Калпатор на санскрит. [пуджата продължава с измиване на ръцете на Шри Матаджи.]
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Новогодишна пуджа Челшъм Роуд Ашрам, Лондон - 31 декември 1981 г. Така че Новата година идва и тя следва,
очаква се да е много динамична за Сахаджа Йога и Сахаджа йогите. Всяко ново нещо остарява и никога не става пак
ново, така че каквото е минало, е минало - било що било. Понякога имаше много мили спомени, понякога и доста
нерадостни; но като цяло ние растем - всичко го осъзнават, издигат се. Свършихме добра работа, изграждайки себе си
по новому. Появиха се нови Сахаджа йоги сега, мисля, които се освободиха от летаргията и дребнавото си мислене, от
своята завист, подмолност, заспалост и тесногръдие. Всички тези неща трябва да бъдат погребани в миналото. Те не
са ни от полза. Те са товар, който носим за едното нищо. Днес се случи така, че прочетох едно много хубаво писмо,
което стоеше при Мен, а не бях прочела, и което беше изпратено от Грегоар до Уорън. То наистина докосна сърцето
Ми. Той беше загрижен заради завистта, от която хората страдат, и казваше, че тази завист е най-лепкавото и
най-грозното нещо и че тя се появява като нещо, което предизвиква вашата любов, предизвиква разбирането ви или
нещо от сорта. И после започваше да я обяснява. Това обяснение е изцяло на умствено ниво. В Сахаджа Йога няма
нищо такова като завист. Тя не съществува. В Царството божие не съществува нещо наречено "завист", защото всичко
е част и частица от една Личност. Така че една личност става важна, друга по-малко важна и това е само за момента.
Например, когато миришете едно цвете, естествено носът е по-активен от очите, но когато гледате цветето, тогава
очите са по-активни. Така че другото не е необходимо в този момент. Когато някой е по-активен не означава, че той е
по-близо до Бог, а другият, който не е активен, не е. Всеки е, но някои хора са по-активни е един момент, други са
по-активни в друг момент. Или някои хора са по-близо, други са малко по-далече, но всички те са част и частица. Така
че това е едно от неща, които човек трябва да разбере - не бива да има завист. Напротив, ако откриете някой, кой е
духовно по-извисен, трябва да се опитате да го разберете и оцените, особено човек, който е по-мъдър от вас - някой,
който говори мъдри неща. Ако чуете някой да казва нещо мъдро, опитайте да си го отбележите, оценете го, радвайте
му се; ще ви хареса. Понякога дори децата казват нещо хубаво, младите могат да кажат нещо хубаво. Какво става с
хората, идват ли? Откъде? Изостанали са някъде. Трябваше ли да вземете нещо за тях? Някой се върна обратно ли?
Норман ли е? Норман ли отиде? Къде е Норман? Сахаджа йоги: Всичките хора... или бяха на път за тук или към хотела,
когато си тръгнахте. Шри Матаджи: Около шест човека останаха. Можехме да ги докараме... Да. А двама-трима, трима
се опитаха да се напъхат в тази кола. Един от тях беше Греъм, но казах на Греъм да слезе. Казах му: "Тези другите
останаха, така че ела с тях." Не знам, може и да дойдат с... Сахаджа йоги: можем да им се обадим по телефона преди
те да... Шри Матаджи: По телефона ли? Те сега са извън къщата. Сахаджа йоги: О, навън ли са? Шри Матаджи: Всички
можеха да влязат. Тоест, не зная... Сахаджа йогини: Само около 25 минути е с метрото, Майко. Шри Матаджи: Зная
това! Но вижте навиците - английски навици ги има, все още витаят. Сахаджа йоги: Да, може и да стоят там. Бихме
могли да излезем и вземем... Шри Матаджи: Да почакаме малко и да видим. Да изчакаме и да видим. Ще почакаме и
ще видим. Надявам се, че сте го взели. Надявам се да сте го взели. Те ще се върнат. Казах им да дойдат заедно,
всички. Трябва да са се качили, ще дойдат. Добре. Така че първото нещо е завистта, която Аз не разбирам. Някои от
вас си мислят, че обичам някого повече от другиго. Да бъда честна, нямам представа от харесване и нехаресване, не
мога да го разбера. Не става и въпрос за това. Това е един много различен механизъм, с който си имате работа - този
човек, който не се въвлича в нищо, не се заплита в нищо. Единственото нещо, което аз се опитвам да направя, е да ви
разплета. Ако бях такъв тип, който се заплита, как щях да ви разплета? Ако бях личността, която трябва да ви пречисти
и ако съм личност, която не може да ви пречисти, тогава каква е ползата да бъда тук? Така че личността, която се
опитва да пречиства, саата тя трябва да е чиста. Да речем, че има сапун и сапунът е този, който се замърсява, тогава
каква е ползата от този сапун? По същия начин Аз никога не се оплитам с никого. Това е Моето име - Нирмама (без
себичност - б. пр.). За Мен няма "мамà" - никой не е "мой", всеки е "мой". Така че това трябва да ви излезе от ума като
Нирмама. Мисля, че ще изчакаме още 10-15 минути, защото горкият Греъм го помолих да слезе заради тези хора и да
ги доведе тук. Той ще може да го направи. Сахаджа йоги: Можем да отидем с вана, Майко, ако не са тук... Шри
Матаджи: Просто изчакайте, почакайте. Можете да им дадете още около 20 минути. Сахаджа йоги: Те казаха ли, че
чакат вана? Шри Матаджи: Не, не са. Ще дойдат. Хубаво. Така че трябва да заровим това безполезно нещо наречено
"завист". И то може да бъде нещо много сериозно. Може да стане много сериозно при хората. Виждала съм хора,
които стават завистливи и тогава погват някой човек, после погват Сахаджа Йога, а след това и Мен. И човек не бива
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да позволява на тази завист да се промъква в него. Някои хора понякога са по-дружелюбни, по-близо са до Сахаджа
Йога, понякога помагат повече, понякога са по-полезни, понякога трябва да са тук. Друг път те се нуждаят най-много
от Мен. Някой от тях са изгубени. Някои от тях са истински обсебени и са много зле, така че ето защо понякога Аз се
грижа повече за тях. Това е Моя прищявка - не мога да кажа защо, не мога да я оправдая. Може и някой човек да е
много добър, така че Аз се грижа за него; може и да е много лош, и ето защо се грижа за него. Така че не бива да имате
никаква завист един към друг. Трябва само да имате разбиране, че вашата Майка трябва да работи за всички вас и да
ви направи-подобри, да ви лекува, да направи нещо за това. Едно нещо трябва да заровим - завистта, която е в нас.
Заравяме нещо и нещо се показва много добре. И какво е това, което излиза от тази завист? Това, че трябва да
подобрим себе си. Излизащата си завист трябва да остави в нас въпрос: "О, завиждам ли на някого? - после - Какво е
добро в този човек?" Сахаджа не е външно нещо. Ако човек външно е такъв - отвън, то не е така отвътре. Ако
коригирам някого, Аз го коригирам, защото вибрациите му не са наред. Вижте, подобен човек може да е изключително
сладък за приказки, много мил, би могъл и да е изключително рязък, би могъл да е всякакъв, но вибрациите на този
човек трябва да са наред. Аз няма какво да печеля от вас, освен това вибрациите ви да се коригират. Така че вие не
бива да имате никакви погрешни идентификации за себе си. Както някои хора са много динамични, така че си мислят,
че могат да правят каквото си искат. Някои хора си мислят, че са някакъв сорт оттеглили се, така че си мислят, че
могат да правят каквото си искат. Всичко това е грешка. Най-напред, не бива да удряте по колективността. [към
някого - От Брамхан Гардънс ли идваш? Не? Той не е дошъл.] За една майка ако някои от децата й са останали назад,
сърцето й е там; през цялото време си мисли, че са останали там, а би трябвало да са тук. Това е главното, разберете -
не е за един човек. Както да си мислите просто за вашия собствен син или да си мислите за собствената си жена, да
си мислите за собствения си съпруг - въпросът не е в това. Всички вие сте Ми много скъпи, най-скъпите за Мен, но Аз
не принадлежа на никого. Аз съм безнадежден случай. Просто Ме оставете. Аз не принадлежа на никого. Никой не
може да Ме притежава. Аз не мога да притежавам себе си; как можете вие да Ме притежавате? Аз съм отвъд
притежанието. Тогава, ако е така, не бива да има завист, не става и въпрос за ревност или по някакъв начин да
изпитвате ревност едни към други. Би трябвало да я има само красотата на радостта от другите. Някой притежава
някакви велики качества - радвайте се на това качество в този човек; ще го попиете. В Сахаджа Йога на каквото се
радвате, го попивате. Знаехте ли го? На каквото се радвате, ще го попиете - просто ей така. Би трябвало да сте в
състояние да му се наслаждавате. Да речем, че се радвате да създавате раздори между хората, да създавате
проблеми между хората - това ще го имате и за себе си! Да предположим, че се радвате да говорите рязко на другите -
вие ще го попиете, в смисъл че ще получавате повече от това нещо, защото каквото поискате, това ще имате. Христос
е казал: "Ако искате злато, ще имате злато." Много хора, които дойдоха в Сахаджа Йога, се отдалечиха в търсене на
пари, на повишения и разни такива - получиха ги - "Ще имате злато". Но (Христос казва - б.пр.) "Онези, които са Ми
по-скъпи, ще се хранят с Мен. Те ще седят до Мен на Моята трапеза". Ето за какво би трябвало да молите. Ето за какво
сте, а не да имате повече злато, повече пари, повече от това или онова, а вие сте част и частица от Неговата компания.
И някак си Аз познавам всеки един от вас - някак си, не зная как! [смее се] Аз познавам всеки един от вас - колко
далече сте стигнали с нещата, зная го. Няма нужда да ги оправдавате, няма нужда да казвате: "Това не е така, не е
така". Аз зная всичко. И би трябвало да зная, защото иначе как ще ви дам нещо съществено? Аз трябва да ви дам нещо
много, много съществено и за това трябва да зная от какво се нуждаете, а когато знам, Аз ви обичам. Докато не
обичате някого, не можете да знаете много за него. Аз познавам вашите красоти и вашата грозота, познавам вашата
нежност, познавам вашата рязкост. Аз познавам всичките крайности, които сте вие, които сте били, които сте сега и
които ще бъдете. Така че е познаване на личността в много измерения. От някои от вас очаквам доста повече, защото
мисля, че сте способни, защото зная вашето минало. Аз работя много усърдно върху вас, знаете го, и ще работя, ще
продължавам да работя, всяка година. Но 82-а е много забележителна, когато хората би трябвало да работят здраво
за Сахаджа Йога. Вече дадох някои идеи на Гевин как да се получи, говорих с него. Гевин знае как ще изработим това
систематично, как да атакуваме определено населено място, определен област или където и да трябва да отидете, как
да разпространявате, как да я установите. Където и да има мека почва, би трябвало да се установите там, а не на
твърда почва. Твърдата почва никога няма да никаква реколта. Така че не работете върху твърда почва. Насочете
вниманието си върху това какво можете да направите за Сахаджа Йога. Отклонете вниманието си от себе си. Да
речем, че има окачени някакви подаръци и някой иска определен подарък - приемете го така. Разбира се, Сахаджа
йогите не са такъв долен тип, но все пак вземете най-ниското от ниските нива, като децата. А не получава точно този
(подарък - б.пр.). Сега, да се направи това при цялата работа, която върша тук, да избера и подредя всичко това, не е



ли страхотно? Така че каквото Майка е могла да направи при това бързане и препускане - с името на всеки и всичко
останало - е доста много за Нея и щом Тя го е направила, човек би трябвало да оцени любовта, с която Майка ви е
дарила, а всичко (друго - б.пр.) е символично. Но някой може да седне и да заприказва: "О, трябваше да получа
еди-какво си. Тя защо не ми го даде? Защо направи така? Аз би трябвало... " Вижте, това не е нещо, което някой от вас
е направил - просто да даде нещо, по този начин, на дребно, казвам. Но даже така на дребно вие пак се тревожите за
себе си. Трябва да се тревожите за Сахаджа Йога - какво ще се случи със Сахаджа Йога, как ще се издигне. Какво
трябва вие да изработите, какво трябва да направите. Колко пуджи трябва да организирате, как да ги направите. А не
за себе си как да се подобрите. Забравете за този въпрос. Трябва да видим какво ще правим, та да разпространяваме
Сахаджа Йога. А не вашия личен живот - "караници между съпруг и съпруга". Имам предвид, че Ми омръзна това! Аз не
съм тук, за да уреждам разочарованията ви от брака. Забравете за всички тези безсмислени неща сега. Разбира се,
ако бракът ви е добър, това помага на Сахаджа Йога, без съмнение. Помага, защото имате добри деца. Ако съпругът,
съпругата не са наред, може и да имате много ужасни деца, които може и да са обсебени от самото си детство и да
бъдат много трудно. Ще бъдат реализирани души, но ще бъдат много трудни деца. Така че е важно да посветим себе
си на Сахаджа Йога днес, за да "изпратим с камбанен звън старото" и да доведем новото, което е посветено на
Сахаджа Йога - не на вашия личен живот, не на вашите харесвания и нехаресвания, а това, което ще се случи със
Сахаджа Йога. И да бъдете искрени към нея. Бъдете искрени към нея. Мнозина, които организират, губят ума си някак
си, виждала съм го. Дайте им нещо да организират и без малко да се приземят в лудницата. Дайте им нещо за
организиране, направете ги лидери - край! Това се случва - губят си ума. По един или друг начин, разберете, има
някаква пукнатина в главите им. Така че смахната глава тогава запова да се държи по толкова странен начин, че не
можете да си представите колко далече може да стигне. Вие трябва да организирате, трябва да станете десностранни,
трябва да работите здраво, без съмнение; но няма нужда да бъдете десностранни. Ако работите с дясната ръка, не
ставате десностранни, нали? Не развивате ушите си, носа си от едната страна, нали? [смях] Така ли е? Не, не го
правите. Имам предвид, че наистина все пак природата държи тялото ви да е наред, трябва да кажа, защото някои
десничари следва да имат десностранно развитие, или левичарите да имате левостранно. Би трябвало да е така, но не
е. Природата ви държи да сте наред. Природата пази лицето наред, всичко наред. Тя ви държи тук. Така че трябва да
се знае, че когато се опитвате да отгледате нещо ново в себе си, през новата година - да речем, нека да говорим за
нови неща, а после каквото е старо и отиващо си, би трябвало да се изпрати, да се изхвърли, иначе новото никога няма
да дойде! То ще се мести от тука - там, от там - тука, бхутът ще се прехвърля... [Греъм Питингер пристига от Брамхан
Гардънс, апартаментът на Майка в Ърлс Корт] Слава богу че дойде! През цялото време си мислех за теб. Ела насам,
ела. Така че днешният списък е да не се чувствате виновни и да си помислите какви са всичките стари неща, стари
дрипи имате върху себе си. Изхвърлете ги! Променете се! Вижте, не бива да има инат. Хората са големи инати, не искат
да се променят, не искат да забравят, не искат да простят. Откажете се от този инат! Инатът не е природата на Духа.
Ако сте Духът, никога няма да се инатите. Виждали ли сте Ме да се инатя някога? Казвате: "Майко, седнете тук. - добре,
сядам. - Седнете там. - добре, сядам." Казвала ли съм, че няма да седя там сама? Никога, никога не съм правила така!
Питате: "Майко, ще хапнете ли от това?" "Добре - даже и да съм много, много сита казвам - Добре." Понякога би
трябвало да тропна с крак, но не го правя, а казвам: "Хубаво, каквото кажете е добре." Така че вие не би трябвало
изобщо да се инатите. Не бива да има инат. Не бива да има фанатизъм. Всичко е една игра, която тече, така че просто
я играйте по един или друг начин - просто се наслаждавайте на Себето. Това е едното нещо - ако се инатите, не можете
да станете нов човек. За да станете нов човек трябва да се откажете от вашия инат, напълно. Щом се откажете от
вашия инат, ще сте щастливи да се промените, а вие трябва да се промените, трябва да станете като нови. Всяка
минута, всяка секунда се променяте. Така че Аз просто... [към бебе] Привет, Атина. Как си? Очите й заблестяха щом Ме
видя. Сега, що се отнася до Сахаджа Йога в Англия, мисля, че е пуснала добри корени. Разпространение трябва да се
прави, трябва да се рекламира, трябва да се говори за нея. На хората трябва да се каже, че сте я открили. Отидете и
вижте хора, които са търсачи. На каквото и ниво да сте... Да речем, адвокатът би трябвало да се срещне с всички
адвокати; психологът да се отиде и да се види с психолозите. Вижте, на вашето ниво с когото и да се срещнете, би
трябвало да говорите за нея с другите - "Ето това е, открихме я. Защо не се захванеш с това?" А вие захващате ли се
само с онези хора, които са истински търсачи? Но сега трябва да говорите, а другото нещо е, че трябва да се
измъкнете от вашата срамежливост. Това е много важно - да се избавите от вашата срамежливост. Говорете с хората.
Но съм виждала хора, които когато говорят за Сахаджа Йога, вместо да създадат добро име на Сахаджа Йога, й
създават лошо име, защото когато говорят, го правят по такъв начин, като че ли са стигнали до рая. Това не е добре.



Трябва да казваме: "Ние сме същите. Същата картинка сме, но просто се опитваме да говорим с вас, защото открихме
нещо." Така че другите да не се засегнат. За целта трябва да помните миналото - "Ние бяхме такива, а ако някой беше
разговарял така с нас, щяхме да се засегнем." Трябва да помним миналото си. Да помните миналото само с цел да
маневриране - това е всичко; не като част и частица от вас, а само за да маневрирате, да знаете как да общувате с
другите. Докато не помните миналото си, няма да знаете как да общувате с другите и няма да имате състрадание.
Така че ето това трябва да видим - значението на миналото. В настоящия момент бъдещето е, че `82 година е
страхотна година и това е всичко, нищо повече. Не трябва да мислите за `83, защото ако започнете да го правите през
`83, то `82 ще замлъкне. "Ще го направим през `83, Майко. Какво мислите? - (смях) - Аз мисля... Аз считам... Би било
по-добра идея да направим това през `83. Какво мислите, Майко?" Предложения! Аз ще направя предложение. Да
речем, че ще правим нещо през `83. Защо не днес? Защо не сега? Задайте въпрос: "Защо не?" Щом дойде такова нещо -
защо не сега? А после, когато го правите, направете го изцяло, напълно до крайната точка. Както П.Ш. беше много
добър към вас, докато работехме в тази къща. Вие дялкахте къщата, а Аз дялках вас. Вие изграждахте къщата, а Аз
изграждах вас. Беше много добре, интересно, много хубаво. Някои от вас наистина спечелиха много, действително
спечелиха много. Вие наистина станахте много динамични, много красиви, много Сахадж. Доста много от вас го
направиха, зная го, и наистина е много достойна за оценка работата, която свършихте; всеки може ясно да го види.
Описани сте от Блейк - че ще сте златните строители. Ясно е, всичко е направено от златната картина. Но тук трябва да
научите определени неща. Например сега те рисуват, хубаво. Художникът се качва да рисува. Намира си място за
сядане на върха. Когато слезе долу, рисунката е там, но при все това цялата бъркотия, която е забъркана, все още я
има. Художникът е свършил с рисуването, но скелето го има, седалката е там, нещата за сядане, възглавничката е там,
всичките столове, които бяха разместени, все още са така, килимът, който пречеше, също е налице и всичко си е
същото. Отнема едва десет минути да се подреди. Така че това е бъдещето, това е бъдещето. Бъдещето е това, че
когато правите нещо, гледайте бъдещето да е запечатано в този човек. Гледайте ситуацията да е пак запечатана. Ако
давате Реализация на някого, гледайте тя да е фиксирана. Така че помнете миналото заради вашите маневри и
помнете за бъдещето, за да я запечатате, така че да не се загуби в бъдещето. Това е значението да се гледа в
бъдещето. Опитът от загърбеното или от миналото би трябвало да ви помага да маневрирате, да ви дава идея какво
да се направи. А когато правите нещо в настоящето, трябва да компенсирате бъдещето, в смисъл че в този момент
трябва да направите някои неща, чрез които бъдещето да не се руши. Ето какво трябва да е празнуването на Нова
година - `82 е важна, каквото сме научили през `82 от миналото ще го запомним, няма да правим същите грешки. Не
само това, но и ще помним на какво ни е научило миналото. Ще имаме състрадание към хората, които се били като
нас. Ще ги обичаме, ще ги разбираме, ще направим всичко възможно да ги възпитаме. Ще бъдем загрижени, няма да
бъдем просто Сахаджа йоги - разберете - сладкодумни Сахаджа йоги, а ще направим нещо за тях. Толкова много са се
изгубили в интелектуални занимания, толкова много са се изгубили във финансови стремежи, толкова много са
изгубени в политически работи и толкова много са изгубени в т. нар. "служене". Всички те принадлежат към някаква
категория и вие принадлежахте към някоя от тези категории, така че вие трябва да помислите за тези хора, да ги
изкарате от там, да направите нещо за това. Бъдете по-широкоскроени. Когато сте тясноскроени, мислите за жена си,
за себе си - нищо повече от това - или най-много за децата си. Но когато сте широкоскроени, просто си мислите: "Какво
ще се случи с хората от този клан?" Които принадлежат, да речем, на католицизма, на юдаизма, онези, които
принадлежат на Методистката църква, или ямайците и... Ето така! Бъдете по-широки личности, не се тревожете за
себе си. Познавам хора, които ще дойдат и питат: "Майко, къде да намеря ключовете си? Майко, къде да сложа
кошницата си? Майко, да си пъхам ли носа? [смях] Какво да направя за багажа си? Какво да направя за пътуването
ми?" Идват и Ме питат всякакви нелепи неща! Аз не съм тук да ви дам всички тези неща. За всякакви дреболии питат.
Ако ги попитате защо го правят - "Вие го казахте". Не съм казала да Ме питате всеки път дали да си вдигнете пръста.
"Майко, мога ли да си вдигна пръста? Мога ли да затворя очите си? Мога ли да се усмихна?" [смях] Не е това. Вие сте
хора, които в Моите очи сте светци; можете да решите за себе си, разбира се. Вие сте светци. Трябва да го приемете.
Не знаете, че сте светци. Приемете, че сте светци. Това приемане - че сте светци - трябва да дойде във вас на този
голям благоприятен ден. А светците трябва да решават сами и трябва да вършат мъдри неща. Правят го сами, защото
са светци! Ако се бият, карат помежду си, то това е глупост, абсолютна глупост; не бива да се държат така. Те са тук да
разрешават проблемите на другите. Какво има да ви казвам?! Вие сте светци, това е всичко, което казвам. Ако Ми
зададете някакъв въпрос, отговорът е: "Вие сте светци, правете каквото искате!" Каквото и да искате, ще го имате.
Каквото ида кажете, ще се случи. За каквото и да помолите, ще се случи. Каквото и да си представите, ще се получи.



Но вие ще си представяте нещо добро, ще казвате нещо добро, ще правите нещо, което е божествено. Вие сте толкова
велики. Направени сте така. Вие сте такива. Приемете, приемете тази сила, че сте светци. Как можете да кажете нещо
безсмислено?! Нирмала Видйа е на ваше разположение, изцяло под вашата команда - Нирмала Видйа. Представете си,
никой освен вас, Сахаджа йогите, не е имал Нирмала Видйа. Никой я е нямал. Дори Брахма, Вишну, Махеша никога не
са я имали. Можете ли да повярвате? Те имаха своите собствени сили, но вие имате Нирмала Видйа. И какво повече
искате? А после Ме питате: "Майко, мога ли да примигна? - или - Да се усмихна ли?" Това е прекалено! Най-напред, вие
омаловажавате себе си и също омаловажавате Мен. Дръжте се уверено, както трябва, а ако Аз кажа нещо, не
започвайте да правите изводи и разни неща; не! Разберете го така: "Каквото и да казва Майка, не е за мен; за другите
може би. А ако е за мен, то би трябвало да се коригирам. - просто нещо! - Ако е за другите, защо да се притеснявам?
Ако е за мен, тогава много Й благодаря и трябва да се поправя." Край! Толкова е просто. Би трябвало да дойде ден,
когато Аз да не говоря - вие трябва да говорите. Бих казала също, че би трябвало да слушам всички ваши мъдри
приказки, както слушам децата, когато Ми разказват нещо; те са толкова мъдри. По същия начин бих желала да
слушам вас, хора, да приказвате мъдри неща, хубави неща едни за други, обичащи, не плашещи се от никого, много
щастливи едни с други, държейки се като големи джентълмени и големи дами, и много любящи едни към други,
грижещи се едни за други, а не начумерени и намръщени и с глупави изражения, а чаровни... Няма да използвам
думата "чар", защото "чаровен" може да бъде ужасно, чувала съм го преди, бих казала. Такива хора би трябвало да има
тук - обичащи, любящи, добри хора, усмихнати. И това би трябвало да го има. Ето това е Сахаджа Йога. Онези, които не
желаят да се присъединят към това, са абсолютно свободни да си излязат, всъщност те биват изхвърляни. Така че да
се придържате към Сахаджа Йога е трудно. По-добре е да разберете, че да бъдете Сахаджа йоги е трудно нещо, да
бъдете не-Сахаджа йоги е най-лесното. Това именно търсехте, което и получихте, което сте. Би трябвало да го
приемете. И бъдете щастливи и радостни, и не притеснявайте другите, не безпокойте другите, не казвайте груби неща,
защото Нирмала Видйа спира в лява Вишудхи. Бъдете мили към другите и разберете, че ако имате нужда от някакви
корекции, Аз съм тук да ви кажа. До определен момент ще казвам, след известно време няма да казвам. Щом децата
пораснат, Майка не казва нищо. Тя просто седи и гледа красотата на Нейните деца, които са толкова пораснали,
толкова зрели, толкова красиви. Надявам се, че това време ще дойде през Моя живот и ще съм в състояние да видя
подобни красиви хора наоколо, които са пораснали, разбират как да се държат и как да бъдат мили и добри. Така че
на днешната Нова година нека обещаете в себе си, че със себичността или егоцентричността, или дребнавостта във
вас е свършено. Сега капката става Океана. Живейте като океан и като лъвове. Не ръмжете на другите, тоест бъдете
щедри и не се страхувайте от нищо. За всичко е поета грижа, но повярвайте, че за всичко е поета грижата. Понякога
може и да усещате, че сте изоставени; понякога може и да усещате, че нещо е трябвало да се случи. Не желайте нищо!
Каквото и да е вашето желание, то не е правилно - това е всичко. Ако желанието е правилно и си заслужава, ще се
изпълни - сто процента! Така че - всичко най-добро, и най-великата година, и щастие и радост. Почувствайте вашата
отговорност, разбирайте се едни други. А сега си тръгвам. Утре ще съм си тръгнала, така да се каже. [смях] Не се
тревожете за нищо друго, освен за Сахаджа Йога. Това трябва да се установи по целия свят. Много голяма работа е
свършена. Разбира се, не можете да кажете, че някой е направил колкото е могъл; вие можете много повече. Можете
да станете много динамични и можете да го направите. Опитайте се да измислите начини и методи да го направите.
Бог да благослови всички вас. Сега с всички тези зелени и сини... Да започнем ли да раздаваме подаръците?
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Пуджа за Махашиваратри Делхи, 20 февруари 1982 г. Днес е денят, в който празнуваме Махашиваратри. Това е голям
ден или, бихме казали, велика нощ. Тази пуджа трябваше да е вечерта. Това е велика нощ, когато Шива се установи на
тази земя. Защото по този начин Шива е вечен. Ала някой би казал: "Как така ще е нещо като рожден ден на Шива? Как
може така, нали Той е вечен, нали през цялото време съществува?" Онова, което очертава днешният празник, е
установяването на Шива на Земята, в материален смисъл. Всяка материя е създадена с божество и това божество е
установено в тази материя, както знаете. И когато беше замислена от Ади Шакти, първо трябваше да установи Шива,
защото без Шива не можете да установите нищо. Първо Той трябва да бъде установен, защото Той е Абсолютът. Така
че трябва да установите Шива. А какво да направите ли, как да го установите ли? Той е Богът на Тамо гуна. Той е
студът, Той е Богът на всичко, което не е активно. Така че най-напред, когато Земята се отдръпна от Слънцето, което
беше много горещо, тя беше изтеглена много близо до Луната. Луната (Чандра е от м.р. - б. пр.) е зет на Шива. Така че
Земята беше изтеглена толкова близо до Луната, че цялата се покри с лед. А след това постепенно се приближи до
Слънцето. И когато се приближи до Слънцето, постепенно започна да се топи. А точката, в която изобщо не се разтопи,
беше точката, където трябваше да се установи Шива. Тази точка беше, а и все още е, Кайлаша. Там ледът никога не се
топи и ако погледнете, цялата планина е като лицето на Шива - очите, носа и всичко останало можете да го видите да
изпъква ясно; и през цялата година то запазва очертанията си каквито са. Ето как беше създаден Шива и Той е
поставен в състояние на свидетел, като зрител на онова, което се случва на Земята - гледайки към Кундалини на
Вселената, която ще разположат в Индия. Така че Той е лице на юг, Той гледа на юг с двете ръце ето така [встрани от
тялото - в. пр.], който зрител, който гледа спектакъла на Ади Кундалини. Ето как беше създаде Шива. Така че ще
кажем, че сърцето на Вселената е Англия, но при все това Шива обитава на върха на Сахасрара - там е Неговото
седалище. Както вие сте получили седалището на Шива на върха на главата си, но Той обитава в сърцето, по същия
начин Шива принадлежи на това място и Той гледа на цялото тяло от тази точка, така че Нозете Му са юг, върха на
главата Му е север, това [дясната ръка/посока - б. пр.] е запад, а това е изток [лявата ръка/посока - б. пр.]. Ето как,
можем да видим, цялата карта на вселената, на света бе създадена. Така че сега... [към някого] Просто седнете, не
стойте прави. Слушайте Моята лекция. Трябва да слушате лекцията Ми внимателно. В медитативно състояние трябва
да Ме слушате. Трябва да се възползвате напълно от Мен, нали? Би трябвало да сте медитация. Тогава ще можете да
Ме чувате много ясно, не трябва да се притеснявате. Трябва да сте в медитация. Така че гледате на юг, като
свидетели. Някой ей сега Ми каза, че на юг хората си слагат главите на юг и си насочват краката на север; представяте
ли си?! Краката си ги слагат към Шива, който е на север. Кайлаша е на север, нали? Не е на юг. Тогава защо насочвате
краката си на север? Имам предвид, че човек трябва да използва логика. Разни брахмини са ви наприказвали
всякакви истории и вие правите точно обратното, както не бива да се прави. Понякога имам чувството, че Бог трябва
да спаси тази страна от брахмините. Те сега са навсякъде - те са ни управници, навсякъде са, а нямат никаква
представа какво е Брахма. Ако са истински брахмини... Сигурна съм, че един ден истински брахмини ще отговарят за
тази страна. Така че когато разберете, че Шива е първото нещо установено в материята, тогава също първото нещо,
което е установено в нас, е Шива. Когато зародишът се оформя, биенето на сърцето е седалището на Шива, то е знак,
че Шива се е установил. В случая с хората, които са родени с порок на сърцето или с проблеми, трябва да се каже, че
Шива не е напълно установен. Не че тези хора са лоши, но не се очаква те да живеят дълго и по-късно може би трябва
да получат друго сърце. Или може и да са имали някакъв проблем в предишните си животи; и ако обърнат внимание
на Шива Татва, сърцето им може да бъде излекувано. Така че най-важният орган в тялото е сърцето. Ако сърцето спре,
вие не можете да останете в битието. Та най-важното нещо е да се грижите за вашия Принцип на Шива, който е Атма.
Притеснявате се за светски неща от всякакъв род. Тревожите се за това, тревожите за онова, а не се тревожите за
вашия Дух. Което е най-големият проблем във вас. Ако се притеснявате за вашия Дух, ако обръщате внимание на Духа
си, тогава цялата вселена ще вибрира с Параматма, който не е нищо друго освен радост. Така че бе никакво, без
внимание към Духа ако си мислите, че можете да се радвате на живота, то няма да можете. Не можете да се
наслаждавате на живота си ако обръщате внимание на безсмислени неща, а не обръщате внимание на вашия Дух.
Пълната тишина идва в нас само чрез Духа. ако Духът е пробуден във вас, тази тишина започва да работи и вие се
чувствате изключително релаксирани и напълно едно със себе си. Не съществуват проблеми, вие не търсите нещата,
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които другите хора обикновено търсят - вие търсите собствената си компания и искате да бъдете известно време със
себе си. Единственото нещо, което търсите след като намерите вашия Дух, е компанията на други Сахаджа йоги, които
също са намерили Духа. Така че е установена обратна връзка между Духа във вас - тоест в сърцето. И този Дух е
универсалното същество в нас, за което съм ви казвала - щом като станете едно с Духа, вие автоматично ставате
универсално съзнаващи. Има толкова много качества на Шива - Шива Татва, Принцип на Шива -, че няма нужда да ви
ги казвам, но днес ще ви кажа за едно друго измерение на Шива Татва, което не съм засягала до момента.
Физическият аспект на Шива Татва е такъв, че подобна личност е по-скоро студен тип личност. В смисъл че такъв
човек не дава топли вибрации, но има прекалена горещина понякога, не е в баланс, отива в крайности, развива един
вид темперамент, който може да бъде изключително студен. Това може да е съпровождано от ниско кръвно налягане,
а също диария; също човек може да го хване диария от прекалено много духовна сила. А би могъл също да е отдаден
на любовта, поради Лявата страна. Защото Лявата страна е кафа, както я наричате, а кафа е флегма в повече. Тъй като
Лявата страна е в повече, подобна личност е винаги податлив на настинки и на проблеми с настинките. Така че такъв
човек трябва да се пази да не хваща настинки и подобни неща, а методите за прилагане трябва да се научат чрез
Сахаджа Йога. Но за да има равновесие, самият Дух е отвъд проблемите със здравето. А левостранният човек, който
непрекъснато мисли за Духа, също може да стане едностранчив. Щом живее на тази земя, той трябва да бъде
уравновесена личност. Трябва да се залови за другата страна и тази страна е дейността за вътрешното си духовно
израстване. Човек, който е много развит духовно, не може да съществува като Шива Татва на тази земя. Той трябва да
съществува като балансирана личност. И когато започне да развива този баланс в себе си, Духът започва да се издига
от сърцето му и стига до върха на главата. Така че този втори етап трябва да бъде достигнат. Тук е цялата
колективност [обхваща с две ръце главата Си - б. пр.]. Така че когато започнете да отвеждате своята любов и обич към
централната си нервна система, може да се каже, и да ги насочвате към върха на главата си - това означава, че
веднага щом я сложите във вашата Вирата, когато започне да се разпростира чрез вашата Вирата Шакти, чрез вашето
колективно същество - тогава вие сте завършена личност. Иначе вашата Шива Татва... Шива Татва съществува
независимо дали тази вселена съществува или не. Тя съществува дори когато съществува тази вселена; съществува
даже и когато вселената е изчезнала и всичко се събрало в този магнит, в тази Шива Татва. Така че човек, който има
духовни стремежи, трябва да знае, че за да издигне Шива (Татва - б. пр.) над нивото на сърцето, трябва да се издигне
постепенно чрез един много необвързан метод, съществувайки над Сахасрара, където съществува пълно равновесие,
пълен баланс. Виждала съм много хора в Сахаджа Йога, които са изключително любящи, добри и мили. Както в Делхи,
бих казала, хората не са така груби както в Бомбай. Хората от Бомбай биха могли да са груби, а тези от Пуна са също
малко по-груби. Но хората от Бомбай и Пуна са по-дълбоки. Причината е, че малко са се балансирали и са се издигнали
на сърдечните си чувства, като симпатиите. Понякога това "Не бъдете нелюбезни към другите, не казвайте нищо грубо
на някого" може да бъде много, много странно нещо. Както например вчера Аз спах на същото място, на което спахте
и вие. Ако бях в който и да е център в Бомбай или Пуна, навсякъде другаде, нямаше да са чува никакъв глас, никъде,
нищо - както ако лъвът или тигърът е в гората, гласът ви няма да се чува. Ако има тигър, можете да разберете, че на
мили от вас някъде има тигър - толкова е тихо. Но ако съм в Делхи, то всички си говорят - един говореше за пари, друг
- за друго. Всеки бърбореше нещо, даже Сахаджа йогите от чужбина бяха се превърнали в делхийски Сахаджа йоги. Те
говореха толкова много, че се изненадах как са се хванали така силно за това говорене и дърдорене. Напротив,
докато Аз спя, всички би трябвало да сте в медитация, да седите и да правите медитация. Вместо това всеки беше
зает с всякакви безсмислени приказки, като че ли нямат друга възможност да си говорят. И през цялото време
дърдореха ли дърдореха. Не знаех какво да кажа и просто не знаех какво да правя. [не се чува] Но ето какво трябва да
се знае: докато не се издигнете над симпатизирането... Както например казвате на някого "Имах такъв проблем в този
бизнес. - да вземем този пример; имам предвид що за тема, но няма значение. - Има проблем с това", то друг ще
отвърне "И аз имах също." Виждате ли симпатиите? "Аз също имах този проблем. Тези хора са толкова лоши. Случи се
това, имах същия проблем." Същите приказки. И всички приказват за нещо, които са без връзка към Сахаджа Йога.
Даже за отнасящи се към Сахаджа Йога неща не бива да говорите, когато Аз съм пред вас. Аз трябва да отправя една
смирена молба към всички вас; начинът, по който вие се държите понякога, не е добър и не приляга на Сахаджа йоги.
Дори да стоите с отворена уста срещу Мен не е добре. Не искам да ви казвам всичко в такива подробности, но
съществуват толкова много неща, които трябва да научите преди да издигнете вашата Шива Татва от сърцето си. Ви
сте добри в това да се харесате на хората, в организирането сте превъзходни, организирате много добре, няма
никакви разправии. Сахаджа йогите в Бомбай доста се карат и дори Сахаджа йогите от Пуна са свадливи. Но трябва



да кажа, че Сахаджа йогите от Пуна са много дълбоки и че бомбайските Сахджа йоги индивидуално са много дълбоки,
те са постигнали нещо. Сега те трябва да отидат по-далече от това, тоест да се върнат малко към сърцето. Разберете,
това е второто "спускане", което трябва да направят, за да усеща повече по този начин, защото иначе са много, много
стриктни с хората. Но вижте, известна доза стриктност трябва да се приеме. Например казват на някого "Не докосвай
Нозете на Майка!" и той се чувства много зле. Но подобна реакция е много светско разбиране за Майка. Ако Тя каже
"Не докосвай Нозете Ми.", от вас се очаква да го направите. Вие трябва да правите това, което Ми доставя
удоволствие, а не което ще ви хареса на вас. Така че трябва да промените отношението си от това да се нравите на
цялата публика. Някои хора казват: "Майко, не трябва да казваме това на хората, които идват за първи път." Трябва!
Вие трябва да им кажете някои неща, иначе ще Ме направите апрасанна (неудовлетворена - б. пр.); това ще причини
проблеми! Но когато казвате нещо на другите, няма нужда да я карате като хората от Пуна и Бомбай с техния особен
марати стил и език, а да го кажете по подходящия урду стил, така че хората да не се чувстват зле; но трябва да го
кажете! Не бива да "качвате" тези хора на главата Ми. Вместо това би трябвало да им го кажете по такъв начин, че
хората да са наред. Така че за да навлезете дълбоко в себе си, трябва също да правите индивидуална и самохика
(колективна - б. пр.) медитация. Не бих казала, че всичките Сахаджа йоги в Делхи са такива, но... те са много добри по
организиране, което нашите Сахаджа йоги в Бомбай и тези в Пуна трябва да научат. Те пък се карат помежду си и на
Мен наистина Ми омръзна. И се отнасят едни към други подло, което Аз не харесвам. Но индивидуално те са наред,
така че стават индивидуалисти. Някои хора стават индивидуалисти, а други стават "публицисти", публични - ще
угаждат на публиката; така че има две крайности. Какво би трябвало да правят Сахаджа йогите? Трябва да станат
пристрастени към Майка. Би трябвало да правят това, което Майка харесва. Разбирате ли? Няма нужда да се
харесвате на публиката или да се харесвате на някой индивид, а правете това, което Майка ще хареса. Това е много
просто нещо и то ви е казано от Ади Шанкарачарйа - просто дръжте Майка удовлетворена. Но никой не прави това
проучване. Опитайте се да проучите какво кара Майка да е удовлетворена. Тогава ще видите, че много лесно Ми се
угажда; разбирате ли? Като Шива Татва. Дори и да правите грешки, опитайте се да си дръпнете ушите; ясно ли е?
[йогите се смеят] Но не стигайте твърде далече. Разберете, да се правят грешки е нормално, но не приемайте за
даденост, че можете да продължавате дълго с грешките. Защото наистина получавате едно дълго въже, но накрая ще
се обесите на него; нали? Така че се страхувайте от въжето, което също ви е дадено, иначе т доста добре ще ви обеси.
Така че трябва да се разбере, че вие не бива да сте пристрастени към общественото мнение или към собственото си
мнение. И двете неща са грешни. Трябва да се дължите по такъв начин, че това да се нрави на всички божества в Мен;
що се отнася до самата Мен, Аз не съществувам. Аз нямам битие, наистина, повярвайте Ми. Аз изобщо не
съществувам, просто съм един сбор от толкова много битиета. Иначе Аз не съществувам, не откривам Мен самата
никъде в това тяло, никъде не откривам Себе си, никъде във вселената! Аз съм никъде, понякога се питам: "Какво е
всичко това? То не е Мое, всичко Ми е чуждо." Но при все това Аз прониквам в него, радвам му се, живея с него; но не
съм в него, никъде. Ако просто се опитате да разберете какво доставя удоволствие на вашата Майка, ще развиете
достойнството си, защото Аз искам вие да бъдете изпълнени с достойнство. Това ще развие вашата радост, защото Аз
искам да сте радостни; ще ви даде по-голяма способност да постигнете повече вибрации вътре в себе си, защото
именно това давам Аз - ако правите каквото е добро за вас, то ще Ми се понрави. Но за онова, което Аз мисля, че е за
добро за вас, вие може и да не мислите така, може и да си имате ваши представи - пак е индивидуалистично. Или
може да е ориентирано към публиката. Както ви казах, не уреждайте програми с Мен преди седем вечерта. Тогава
може и да кажете, че така е неудобно за вашата публика. Това е без значение - за Мен е неудобно, това е главното.
Защото Аз имам определен точен момент, когато само мога да бъда наистина много добра. Това време трябва да го
отделя на някой друг, то е фиксирано. Така че не гласете Моето време според вашето. Сутрин преди 11 часа не бива да
се фиксират никакви програми. Рано сутрин ако ги определите, фиксирайте за пет часа - нямам нищо против. Аз имам
определени моменти, които трябва да използвам за някои други цели! Така че трябва да разберете, че би трябвало да
се прави това, което е удобно за Мен, защото то е също за ваше добро. защото вие ще сте най-облагодетелствани.
Просто ви казвам някои от Моите собствени номера, така че да се възползвате по-добре от Мен. Но някои настояват,
че на онези, които ходели на работа, нямало да им е възможно да дойдат. Такива хора не бива изобщо да идват! Ако
има филм в седем вечерта, те на филма ли ще отидат или не? Тогава защо да превръщате вашата Майка в нещо
толкова евтино, което да отговаря на техните удобства? Ако има малко хора, даже е по-добре за нас - по-добре ще се
настаним в Царството божие. Не Ме превръщайте в нещо евтино! Това трябва да се разбере - не Ме омаловажавайте,
поддържайте достойнството на вашата Майка! Каквото трябва да бъде постигнато... Съгласна съм, на всички ваши



братя и сестри трябва да се помогне, на цялото общество трябва да се помогне. Но иначе не можем да се освободим
от тези качра (боклуци - б. пр.). Вижте, има много неща, които трябва просто да бъдат изхвърлени. Така че не трябва,
не бива да се тревожите за качра. Каквото е най-доброто, ще го имаме, но за да го имаме, човек не бива да говори
грубо. Пак ще кажа да не използвате груби думи. Не бива да се говори както правят някои: "Махай се, изчезвай".
Променете си езика. Трябва да се образовате как да говорите с хората меко, по подходящ начин. Това е много важно
за Сахаджа Йога, защото ако продължавате да обиждате, може и да нагрубите някой светец. Та не бива да правите
така. Разберете го и се опитайте да направите вашия индивид толкова способен, че когато отидете сред обществото,
да сте в състояние да представите правилната идея, правилното понятие, правилното поведение, правилното
държание и правилното познание. Тук под "правилно" Аз нямам предвид рационалното, а правилното, което е
абсолютно. Шива е Абсолютът, Той дава абсолютното познание, Той знае какво Ми се нрави. Моментът, в който ще се
случи нещо, което наистина не Ми се харесва, Той се закрие представлението. Той само наблюдава това, за да Ми
достави удоволствие. В момента, в който открие, че то не се получава, Той ще спре цялото представление и ще каже:
"Закрива се, край." Така че макар и да казвам, че зрителят е Шива, все пак Той е съдията и Той гледа онези неща. Та
пробвайте да бъдете наред - опитвам се да направя добър спектакъл, за да доставя удоволствие на Шива, така че Той
да продължава да е тук и да остави тази вселена да бъде едно приятно място за живеене, в което вие да се издигате и
да постигнете този вечен живот, който ви е обещан. Но трябва да се разбере какво се нрави на Майка. Някои хора
имат навика само да гледат право в Мен през цялото време - не се прави така! Сведете очи надолу, не може през
цялото време да се вторачвате в Мен! Глупаво е. Освен че е глупаво, няма да Ми хареса; ще ви се хареса ли ако през
тяло време се взирам във вас? Аз не се вторачвам във вас. Опитвам се да ви доставя удоволствие, правейки какво ли
не. Защо не се опитате да научите нещо от Мен, как се опитвам да ви угодя? Вие не можете да направите всички тези
неща, зная, защото някой ще каже: "Майко, отидохме там и конят беше даден на нас". Тази помощ не можете да я
постигнете сами. За Мен, ако Аз имам трудности, вие не можете да решите Моите затруднения, нали? Но Аз мога да
реша вашите затруднения. Така че Аз мога да доставя удоволствие защото имам толкова много методи за това. Така
че каквито и методи да съществуват, чрез които човек определено може да си навлече нечий гняв, това единствено не
бива да се прави. Не трябва да правите нищо специално, но не правете и нещо изключително, само за да не се
харесате. Та разберете това просто нещо - не се опитвайте да правите нищо, което е противно, за да Ми се харесате.
Толкова е просто. Не трябва да правите нищо допълнително; само опитайте да сте любящи, мили, достойни и Аз ще
бъда много, много щастлива от всичко това. По този начин ще съм изключително радостна, много доволна от вас. Но
трябва да ви кажа какво трябва да се постигне и как да се издигнете над тези неща. Така че за хората от Делхи е
нужно да се издигнат от сърцето до Сахасрара. А за хората от Бомбай е необходимо да отидат от Сахасрара до
сърцето. Бих казала, че хората от Рахури са по средата. Хората от Рахури са между двете. Те са добри организатори, не
Ми създават проблеми, ако става въпрос за индивиди. Така че мисля, че Рахури е мястото, което така добро, нещо
като Моята Мека; както и да е. Но всички вие може да бъдете такива. Всички можете да се промените и да се
информирате едни други, и да се подобрявате и да образовате себе си. Цялото това образование може да стигне до
вас, ако наистина обичате себе си и сте загрижени за вашата еволюция. Не бива да се притеснявате много за това, ако
наистина ви е грижа. Постепенно всички тези неща ще се изработят и равновесието може да бъде установено. Онези,
които говорят прекалено много, не бива да говорят много. Имам усещането, че когато говорите твърде много, когато
спрете, просто ще спрете (изобщо - б. пр.). Трябва да е нещо по средата - когато е необходимо, трябва да говорите;
когато не е необходимо, не бива да говорите. Така че този тип личност можете постепенно да развиете със Сахаджа
Йога. Ще развиете тази мъдрост докъде да стигате, докъде да не стигате. Да не ходи (никъде - б. пр.) е качеството на
Шива. Той не прави нищо. Той само си седи и гледа цялата смешка. Той не върши нищо, то е Този, който трябва да
гледа. Ако Той не гледа, тогава цялото шоу свършва. Ако можехте да разбере колко много прави Той в това
неправене. Вижте контраста: Той не върши нищо като такова, но Той кара всички да танцуват, за да Му доставят
удоволствие. По същия начин с един изстрел имате и двете природи - като Сахаджа йоги вие можете да постигнете
този тип уравновесена личност. Това е за ваше добро, за вашата еволюция, за вашето развитие. Така че днес всички
вие имате великия шанс да еволюирате индивидуално вътре в себе си с Шива Татва, която в крайна сметка прониква
в цялото. Кабира го е казал в един красив куплет, не зная дали го разбрахте: ... (Шри Матаджи го казва на хинди). "Ще
вибрирам състраданието на моето сърце, ще го извадя навън. Състраданието на сърцето си ще вибрирам, ще го
извадя навън... (думи на хинди) ... и ще го поставя в петте елемента." Погледнете Кабир, схващате ли колко велик е
той? Хората говорят за Кабирдас, вижте, той казва, че ще извади състраданието и ще го постави във всичките пет



елемента. Ето това е Сахаджа Йога. Ако разберете това, то не трябва да разбирате нищо друго. Схванали сте го в
сърцето си, станали сте капиталисти (има натрупване - б. пр.) в сърцето си и сте станали комунисти (има споделяне - б.
пр.) навън. Ако можете да постигнете този баланс по подходящия начин, сте свършили каквото трябва; и всички ние
можем да го направим, всички ако се съберем, можем да го направим, можем да го постигнем и можем да покажем
на света, че всеки може да го постигне. Всички т. нар. обикновени хора могат да станат необикновени. Така че днес
трябва да решите за себе си, че ще го направите, че ще се обучите на това по духовен начин, по Сахаджа начин. И ако
във всеки един момент наблюдавате себе си, можете да знаете. А не да се обяснявате и да казвате: "Ох, това ми се
случи, онова ми се случи." Предизвикайте се - как може да се случи на вас. Защо не го правите? Трябва да го
направите. Защо не можете да го направите? По този начин вземате себе си на прицел и можете да се справите,
сигурна съм, защото сте получили силата да го направите. Благославям всички вас за вашето духовно развитие и за
вашата колективност. И за двете неща трябват грижи. Ако имате духовно развитие, но нямате колективност, това е
безполезно. Ако имате колективност и никакво духовно развитие, това е безполезно. Съчетайте ги подходящо. Така
че трябва да приемете Шива и да Го установите във Вирата. Ето това трябва да направите и ако разберете правилно
този въпрос, вашите отношения с другите също ще бъдат добри, постоянни, от много съдържателно естество. А
качеството на живот на Сахаджа йогите ще бъде нещо много, много велико. Бог да благослови всички вас!
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Пуджа за Рождения ден Челшъм роуд, Лондон - 21 март 1982 г. Прекрасно е да видим днес толкова много Сахаджа
йоги, които изглеждат като красиви лотосови цветя във времето на разцвет, изпълнено с аромата на вашата красота.
Такова удоволствие е за Мен да бъда ваша майка и да предавам Божественото, силите на Божественото, красотата на
Божественото на вас. Преди това не беше възможно, както знаете. Всеки правеше всичко възможно на своето ниво,
но никой не можа да постигне това – да предаде тази красота. Както знаете, Сахаджа Йога, или “Махайога” е
изключително уникална система, каквато не е съществувала в миналото. Трябва да кажа, че тя се появи разбира се,
защото Пара Брахма реши да приеме форма, но и всички вие решихте да дойдете на Земята, за да получите
благословията. С една ръка не можем да извършим каквото и да било. Красотата на Сахаджа Йога е голяма, без
съмнение, и съм сигурна, че много скоро хората ще осъзнаят, че това е единственият път и всички изгубени хора ще се
върнат в Сахаджа Йога. Сигурна съм, че те ще постигнат това, което им се полага. Вие не трябва да правите нищо за
Сахаджа Йога. Просто идвате и получавате своята Реализация. Веднъж в Индия един човек дойде да Ме види и Ми
разказа една дълга история за шефа си. След това Ми каза, че е потънал в дългове, че имал толкова много проблеми.
Жена му била такава и такава, децата му били еди-какви си, той имал политически проблеми, имал всякакви
проблеми, но после получи своята Реализация. Каза Ми: “Майко, какво направихте с мен?” Попитах го: “Защо?” “Ами
забравих за всичко и сега се наслаждавам, наслаждавам се”. Казах, му че това може да е изходът. Той отговори: “Не,
сега виждам всичко, но дори и така се наслаждавам.” Следващия път, когато се срещнахме, той Ми каза, че е решил
всичките си проблеми, защото е бил в състояние на радост и я е споделил с другите, а нещата много са се подобрили.
Ето как Сахаджа Йога проработва мигновено, спонтанно, без усилие. Това е истина, но ние трябва да се изправим пред
определени неща. Работата е там, че не сме толкова подготвени за Сахаджа Йога, в смисъл, че сме хора, които живеят
в смутни времена, времена на объркване, на всякакви странни идеи. Също така липсва идеалната Дхарма. Тя е само в
книгите или в църквата, може би я има някъде, но хората говорят, само говорят за нея. На практика тя не съществува.
Освен това не сме възприели наследените традиции у нас, които повеляват човек да почита Божественото. Изгубили
сме повечето от нашите традиции, защото най-напред сме открили, че в религията съществуват голямо лицемерие и
неискреност. Хората, които говорят за религия, се държат по начин, който не може да ви убеди, че е божествен. Така те
отрекоха Бог, отрекоха всички традиции. Казаха, че всичко това е безсмислено, че няма значение, че е по-добре се
откажем от всички религии, че това е фанатизъм, безсмислица, защото нямаха полза от религиите. Що се отнася до
тях, те не биха могли да очакват Сахаджа Йога, която идва, за да докаже, че всички религии са абсолютно правилни и
техните традиции са абсолютно необходими, ако искаме наистина да получим най-голямата радост и красота на
Божественото. Но стана така, че ние прекъснахме нишката, изгубихме я. Повечето от традициите са изгубени.
Изненадващо е колко много традиции сме изгубили и изобщо не сме забелязали това. Така че за да разберем
традициите на боготворене, ни е нужно ново възпитание. Лесно е да направим пуджа, защото Майка винаги е тук.
Само ако й кажете, че има пуджа, Тя ще се облече и ще дойде. Но по традиция трябва поне да има покана, трябва да
дойдете и да помолите за посещение, да получите съгласие, както виждате, днес всичко е шега работа. Но всичко е
наред, защото вие не сте знаели това, всичко е наред. Само че не е само това. Говоря по принцип. Боготворенето е
традиция, която е донесена до нас от велики пророци и древни мъдреци. Всеки от тях - да речем Мойсей или пък
Сократ, Дататрейа, или Маркандейа, или който и да е от тези хора - е открил начините и методите, чрез които да
настроим инструментите си в хармония с Божественото, за да достигнем най-голямата радост. Как да удовлетворим
божествата, това е най-важното. Но тази дума “удовлетворявам” е груба. Да кажем, как да ги събудим или да ги
призовем, така че да ви дадат пълните си благословии. А номерът, който трябва да научим, е възпитанието. Няма
нищо лошо да се възпитава човек. На първо място знаем, че трябва да се възпитаваме. Второ, трябва да знаем, че за
целта е необходимо да бъдем смирени. Трябва да имаме смирението да се научим, да се възпитаваме. В това няма
нищо нередно. Преди съм ви казвала, че в древността учителите са били толкова строги с учениците си, че ги оставяли
да висят над кладенеца три дни поред, преди дори да са влезли в университета. И само ако учениците са можели да
издържат всички тези оскърбления, са им разрешавали да влязат и изобщо да разговарят за образование. Защото,
както виждате, ако нямате смирение и разбиране, когато възпитавате някого, не зная. Това е факт. Защото това е едно
ново завръщане към корените, а както съм ви казвала, вие сте корените. Сахаджа йогите са корените на цялата
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вселена. Знаете ли това? Вие сте корените и като такива трябва да знаете как да извършите това завръщане. Когато
израствате на дълбочина, дървото, което е във вас, израства по-дълбоко. Само чрез вас ще се помогне за
изхранването на този разраснал се свят, и колкото повече той се разраства, толкова по-дълбоко трябва да израствате.
Но затова трябва да се възпитавате. Това е важно. Вижте малката клетка на върха на корена. Как се движи тя? С
пълно разбиране и мъдрост. Ако например, срещне камък, тя не се чувства зле - тя знае къде да се оттегли и къде да
продължи, къде да заобиколи и как да използва същия този камък, за да направи дървото много силно. Цялото това
възпитание вие трябва да получите чрез опита си, винаги казвайки смирено: “Аз трябва да се науча”. Много е важно да
имаме това смирение, за да възпитаме себе си, защото с това възпитание вие ще внушите тази огромна задача в
умовете на хората, което е много трудно. Движението е навън в това израстване. Лесно е да впечатлиш някого ако си
нечестен, много е лесно. Ако се обличаш по определен начин, ако се усмихваш по различен начин, ако изглеждаш
различно, ако действаш умело, можеш да впечатлиш всеки. Можем да кажем за повърхностните хора, че лустрото,
което сме имали досега, не е нужно повече. Няма нужда от него, защото отвътре сме намерили себе си, своя собствен
Дух, собствената си красота, която ще разцъфти, ще се прояви. Така че изобщо няма нужда от изкуствен външен
блясък, тъй като Аз ви познавам и божествата ви познават. Не е необходимо да имате лустро. Ние придобиваме
някакъв изкуствен блясък. Но каква е ползата от него? Никаква. Няма да впечатлим хората с външни неща. Трябва
вътрешно да ги впечатлим. Така че заради вътрешното израстване трябва да приключим с лустрото. Това лустро се е
появило от съобразяването с толкова много норми, да ги наречем формалностите на живота. То е вътре в нас.
Казвате десет пъти “благодаря” и това е. Ако кажете два пъти “извинявай”, всичко е наред. Но нашата работа е да
съжаляваме вътре в нас, наистина да съжаляваме, да бъдем искрени. Само че това не означава да нямаме традиции.
Традицията ни дава такава красота, за да израснем по правилния начин. Например ще видите, че понякога се
шокираме като чуем как говорят хората тук, да кажем: “Днес ще ти платя обяда” – ужасно е да се каже такова нещо
като “Днес ще ти платя обяда.” Това е много груб начин на говорене. Нали? В противовес на това е по-добре да кажем:
“Ще ми окажете ли честта да споделите обяда си с мен?” Това не е изкуствено. Това е начинът, по който трябва да се
чувствате. Няма поза, защото го правите от сърце. Казвате го от сърце. Но ако не е от сърце, по-добре кажете, че за
вас ще бъде удоволствие. Защото да кажете :”Днес аз ще те почерпя на обяд, а ти – утре”, да кажете други такива
неща, също е възможно. Хората смятат, че това е открито и в него няма лицемерие. Тъй като самите те са нечестни,
искат да избегнат това. Но защо да не сме честни? Да кажем, че нещо изглежда толкова искрено, а всъщност е грубо.
Не е правилно да се казва така. Но ако един Сахаджа йоги е традиционалист и също така ако вътрешното му Себе е
“остро”, той е като красив диамант. Аз чувствам, че възпитанието трябва да промени нашия език, нашия стил. Трябва
да живеем по такъв начин, че хората да чувстват, че са свестни и напълно нормални хора. За да бъдете Сахаджа йоги
не трябва да правите ненормални неща. Трябва да сте напълно нормални, почтени хора, които имат почтен език. Няма
нужда да правите шоу, като си слагате изкуствена усмивка или физиономия например. Няма нужда от всичко това. За
един Сахаджа йоги не е лицемерие да стане като някой друг. Е, някой Сахаджа йоги може да помисли: “Майко, това е
лицемерие, защото аз съм Сахаджа йоги, реализирана душа, защо да се обличам като други хора. Това е лицемерие,
нали?” Лицемерие ли е за един крал да се облече като просяк? Ще го наречете ли лицемерие? Но не е. Да
предположим, че Аз съм Богиня и не би трябвало да се обличам като обикновените хора, трябва винаги да нося
украшения и всичко подобно. Само че ми се налага да се обличам като обикновените хора. Е, това лицемерие ли е? Не
е лицемерие. Лицемерието е да се представяте за нещо, което не сте. Това е по-високо ниво. Да речем, човек, който
дори не е реализирана душа, да казва, че е гуру. Тогава той е лицемер, но не и истински гуру, който пък се държи като
обикновен човек. Въпрос на разграничение. Така че когато се обличате като обикновен човек, по нормален начин, не
става дума за лицемерие. Но може би вие правите така, че нещо да не се вижда явно, за да не нараните егото на
другите. Всъщност Аз го правя, само за да не нараня нечие его. И за да бъда напълно искрена, Аз го правя, защото не
желая да нараня нечие его. Защото да нараниш егото означава, че може да се потъне още по-надолу. Така че може би
това е причината, че ако трябва заради другите да облечете такава рокля, все едно. Но лицемерието се появява,
когато вие не сте това, за което се представяте. Сега за един Сахаджа йоги е важно да знае, че трябва да се подобри.
Трябва да върви напред. Да израства. А това, което е необходимо за израстването, трябва да се приеме по правилния,
точния начин. Днес е един много благоприятен ден, когато празнувате Моя рожден ден. Сигурна съм, че във времето,
когато съм на шестдесет години, вие ще израснете толкова бързо. Пожелавам ви да израснете толкова бързо, че
когато хората ви видят, да усетят великата, красивата личност, която стои пред тях. Всеки един от вас трябва да бъде
голям човек, всеки от вас. За Мен това е единственото нещо, което трябва да се вижда. То може бързо да се ускори,



ако разберете, че трябва да се учите във всеки момент. Необходимо е смирение. Веднъж разбрали, че трябва да
израствате във всеки момент, ще бъдете удивени, колко бързо го правите. Трябва да се променяте във всеки момент.
Например, стилът ви на говорене. Някои хора имат стил на говорене. Вижте в огледалото. Бихте ли искали един
Сахаджа йоги да има такъв стил на говорене? Някои хора се смеят по странен начин. През цялото време се хилят,
кикотят, докато казват “хей”, “хо” и т.н.. Това не е стилът на един Сахаджа йоги. Той трябва да е спокоен. Да се смее,
когато това е уместно. Да се усмихва уместно. Това е такава хармония с вашия Дух, че каквото и да правите, трябва да
създавате красота. Дори когато плачете, щом се налага, трябва да е красиво. Вижте, понякога сълзите напират в очите
ви, така е. Но те трябва да се появяват, когато видите някой много болен, много нещастен, а не когато нещо с вас не е
наред. Това е Сахаджа йоги. Един Сахаджа йоги трябва да съчувства на другите, а не на себе си. По същия начин, като
се смеете, не го правете без повод, като някакъв навик. Някои хора имат навика да започват всичко със смях или
просто да подражават, постоянно да хихикат. Това е безсмислено. Също така изглежда идиотско. Не бива да се
държите така или пък да бъдете прекалено сериозни, защото ако сте много сериозни, това също е причина да се
отдръпнат от вас. Имам предвид, че има и тихи досадници. Те просто ви отегчават с мълчанието си. Но каквото и да
говорите, то трябва да идва от сърцето ви. Ако наистина е от сърце, ви уверявам, че ще има голям ефект, защото
сърцето ви дава красотата на вашия Дух. Връзка е с вашия Дух. Когато говорите от сърце, с чувство, каквото и да
кажете, толкова много от вашите чувства се изразяват на лицето ви, в държанието ви, във всичко, и те докосват
сърцето на другия човек, тоест вие докосвате корените на човека. Докосвате най-дълбоката част на Антахкарна както
вие казвате – най-дълбокото кътче на неговата светлина, там откъдето идва светлината. Днес ние трябва да разберем
тази разлика, че нашето възпитание ще бъде да искреността да говорим от сърце, а не повърхностно. Сега знаем
целия протокол как да говорим и как да се храним. Тези неща са много повърхностни за Сахаджа Йога. Те не са така
важни. За Сахаджа Йога тези неща нямат значение. Но по традиция тези неща, които са приети, трябва да се
забелязват, да се прилагат дискретно, и да се държим по такъв начин, че всичко, което казваме от сърце, да има
красивото покритие на традициите, това е. Само че вие изобщо не бива да бъдете изкуствени. Не е нужно да сте
изкуствени. Днес за хората е трудно да очертаят границата между изкуственото и реалното, защото вие я
интелектуализирате, всичко интелектуализирате. Например, ако кажа, че нещо не е наред с вас, вие може да
почувствате, че Аз ви критикувам или нещо подобно. Може да се почувствате зле. Но според тази реалност това не е
истина. Невероятно е. Тъй като вие сте дошли тук да се учите. Сега трябва да ви кажа нещо. Когато ви го кажа, а вие се
чувствате наранени, това не е реалността. Ами какво е тогава? Това е вашето его. Вие играете с егото си, а не с Духа
си. Обратно, един човек, който има Дух, ще се почувства щастлив, че е във вниманието на Майка и Тя може да го
коригира. На второ място, трябва да бъдете във вниманието на вашата Майка Каквото и да ви каже Тя, добро или
лошо, каквото и да е, то е много важно, много важно. Много е важно да не бъдете извън вниманието на Майка. Защото
да предположим, че днес се чувствате малко зле и се опитвате да излезете от Моето вниманието. Кой ще се грижи за
вас? Майка се грижи за вас и трябва да ви коригира, трябва да ви казва кое е правилно и кое е добре и не е добре.
Трябва да имате вяра, че определено ще се справите. Ще трябва да се справите, защото Аз се интересувам от вас.
Така че да бъдете във вниманието на Майка е много важно, а вниманието на Майка винаги е с вас, докато вие не се
опитате абсолютно да излезете от него. Тъй като Аз не мога насила да бъда с вас, това е най-главното. Не мога насила
да бъда с вас, но ако вие желаете Моето внимание, тогава трябва да ви казвам нещата. Ако докосвате нещо, да речем,
ако детето си играе с огъня, нима не казвате на детето да не го прави. Така че във всеки един момент Майка трябва да
се грижи за вас. Тя ви обича и освен това за нея вие сте много важни. Имам предвид, че днес никой не иска да казва
нищо на другите, защото хората искат да бъдат известни, с тази евтина популярност. Но Аз не съм човек, който моли
за известност. Това, което желая, е Моите деца да бъдат красиви личности, когато влязат в Божието царство. Трябва
да бъдат уважавани като големи светци, като мъдреци. Те са много по-специални от всички други хора. Ето така те
трябва да се научат. Може да кажете, че съм много амбициозна. Но Моите амбиции се основават на реалността.
Сигурна съм, че мога да ги осъществя. Само че вие трябва да развиете смирението и разбирането си вътре във вас,
които трябва да подобрим , трябва да бъдем във вниманието на Майка. И ако Тя трябва да ни каже нещо, не бива да се
чувстваме наранени. Ако се чувствате наранени, знайте, че това е вашето его. Шубитирайте го. Избавете се от него,
защото то не е добро. Аз не мога постоянно да глезя егото ви, докато вие напълно се разрушавате, а след това идвате
и казвате: “Майко, защо не ни каза?” Например, някой ме беше попитал дали да се ожени за момичето, в което е
влюбен. Аз знаех, че тази личност е ужасна и той не бива да се жени за нея и му го казах по следния начин: “Добре”.
Имам предвид, че в началото се шокирах, но после запазих спокойствие. Казах си: “Как да му го кажа, без повече да



глезя егото му, но да му кажа”. Как да му кажа “да” или “не”. Беше много трудно. Така че му казах: “Ами ожени се, стига
тя да те прави щастлив”. А думата “щастлив” има двойно значение. Щастлив означава, че само егото ви може да е
щастливо, но не и Духът. Иначе имате радост. Не използвах думата “радост”, а казах “щастлив”. Трябва да постъпвам
умно, видите ли. Сега помислете, защо Майка каза “щастлив”, нали тя трябваше да каже “ако ти дава радост”? Ако
кажа “радост”, тогава е правилно. Той се съгласи. “Ако те прави щастлив, тогава можеш да се ожениш”. Вижте сега, ако
той беше по-умен, щеше да помисли над това. Но той така и не разсъждава над това, което имах предвид – че ако се
ожени, това няма да му донесе радост, а щастие. Щастието означава да угодиш на егото си, просто е. Така че вие
трябва също да се научите да разбирате вашата Майка. Това е третото нещо, което трябва да знаете, да разбирате
вашата Майка. Вижте, Аз трябва да съм умна. Ако не съм такава, а съм безчувствена, вие ще се провалите. Ако не съм
такава, сте изгубени. Така че трябва да съм умна. И когато съм умна, ме наричат Махамайа. Така че нека поне да се
придържам към един стил, да бъда Махамайа. Добре, прието. Но когато вие се опитвате да разберете това, което ви
казвам, ставате много раздразнителни и ядосани. И хората се изгубват. Вижте, те се изгубват. Ако им кажете да не
правят нещо, те се изгубват. Ако им кажете да го направят, пак се изгубват, при всички положения, защото правят
погрешното нещо. Така че това е голям проблем и вие трябва да видите кое е добре за вас – Свартха. Свартха също
означава “егоизъм”, но всъщност означава “смисъл на Себето”. Това трябва да откриете за себе си - кое е добро за вас
и ако Майка казва нещо, какво е значението на Нейните думи. Аз съм твърде обикновена, но съм много гъвкава.
Защото ако направо ви кажа нещо, вие не го разбирате. Така че трябва да вървя със заобикалки. Това е дипломацията
на Шри Кришна. Тъй като намеренията на Майка са много прости и искрени - Моите деца да израстват в реалната
Божествена сила. Те трябва да станат реалността, действителността, божествеността. Те не трябва да бъдат нищо
друго освен въплъщение на Божията любов. Аз съм много амбициозна. Имам пълна увереност в себе си, както и във
вас, и съм сигурна, че вие разбирате, че не угаждам на егото ви, а ви поощрявам, а понякога също и ви обезсърчавам.
И двете сили са важни, ако искате да прогресирате правилно. Така че когато ви поощрявам, се чувствате щастливи,
защото това е егото ви. А когато ви обезсърчавам, се чувствате обезкуражени, защото сте суперегоисти. Така че не
бива да сте нито едно от двете. Трябва да бъдете в радостта, защото докато не възпитате себе си изцяло, чувството на
радост, чувството на Духа, единението с Духа не ще ви бъдат присъщи. Това е като колата ми, която не запали.
Виждате, че тя е безполезен инструмент, защото не можа да ме закара до Челшъм Роуд, където трябваше да дойда по
такъв важен повод. Така че каква е ползата от тази кола, нали? Ето това е. Трябва да разберете, че ако г-н Пайзар има
такъв навик, който никъде не ме отвежда, по-добре да нямаме такъв навик. По-добре да не сме такъв вид личност. Да
нямаме този манталитет. Да нямаме такова отношение. По-добре го оставете. Всичко това е безсмислено. Аз би
трябвало да се наслаждавам. Дошла съм на тази земя, за да се наслаждавам на щедростта на Божията любов. Така че
днес е велик ден, защото празнувате Моя рожден ден в международен мащаб. Вчера около 10 ч. почувствах
вибрациите да текат и съпругът ми каза, че в Австралия трябва да е започнала пуджата. А по-късно, да кажем около 12
ч. отново, мисля, че продължаваше в Индия. Така че сега чувствам как по целия свят се празнува Моя рожден ден;
дори ако приключи тук, ще продължи в Америка и по целия свят, двадесет и четири часа Аз ще излъчвам вибрации,
защото навсякъде ме боготворят. Когато слънцето се премести на 12 часа, всички ще ме боготворят. Велико нещо е,
че е настъпил такъв ден, хората навсякъде по света чувстват, че е велик ден, когато Божественото е решило да
започне Махаюга. А що се отнася до вашето възпитание, си мислех да напиша книга или пък статия на тема “Как да
научим себе си”. Но проблемът е, че когато я напиша, не желая вие да чувствате, че е насочена директно към Мен.
Защото ще откриете някаква идентификация, вашата идентификация. Тя не е насочена пряко към никого. Това е
повсеместно нещо. Днес може да имате този проблем, а утре – други да го имат, някой друг. Това е повсеместно нещо,
с ваше разрешение, ако позволите, Аз мисля, че трябва да пиша за него. А това ще ви помогне. Трябва да го четете
обективно, обективно и така то ще ви помогне, сигурна съм. Това наистина ще бъде началото на една нова книга,
книга, която замислям за Сахаджа йогите, само за тях. Онази, която написах, е за всички, но тази ще бъде само за
Сахаджа йогите. А първата глава ще се нарича “Как да възпитаме себе си, да бъдем в Сахаджа Йога, да израстваме в
нея и да не бъдем заблуждавани от егото и суперегото”. Надявам се, че днес ще получа вашето позволение и ще
започна книгата за вас. Сега ако имате въпроси, питайте, защото стигнахме до момента, когато можем да започнем с
пуджата. Трябва да знаете, че вашата Майка има и друго умение - ето, може би колата се развали заради Мен, може
би. Вие не можете да кажете. Аз съм много умна за някои неща, например за определянето на най-подходящия
момент. Знаете ли, имаше пуджа в Кхандала или беше в Лованала. Там имахме пуджа. За тази пуджа беше определено
да започне в девет часа. Но часът бе определен от тях (йогите). Те изобщо не ме попитаха. Пуджа в 9 часа и точка.



“Майко, елате в 9”. Майка трябва да дойде, да седне. Добре, направете Моята пуджа. Представете си, в 9 часа. Аз
казах: “Добре, тогава няма да се изкъпя до 11 часа”. А те отговориха: “Майко, отидете да се изкъпете”. Казах им: “Един
момент, ще отида, ще отида”. А без баня не бих могла да дойда на пуджата. Така че всички се питаха: “Защо Майка не
идва?”, всички бяха много притеснени. Те чакаха и чакаха: “Защо Майка още я няма?” Аз казах: “Добре, само ще отида
да се изкъпя”. В единадесет часа влязох в банята. А те искаха да правят пуджата в девет, както виждате. Тогава Аз
дойдох чак около единадесет и половина. Пристигнах и те започнаха пуджата. Преди началото на пуджата им казах:
“Моля, погледнете “Панчанг” – там са написани датите. Пишеше, че до 11 ч. беше Амавасйа – ден без луна и не беше
добре да се прави нещо на този ден. Казах им: “Виждате, че е неблагоприятно, как можех да се изкъпя преди това?”.
Всички бяха удивени. Казах, че никога не чета “Панчанг”, но зная кое и как трябва да се направи и кое време е
най-благоприятното, времето, когато трябва да се извършва всичко. Днес вие нямате “Панчанг”, но можете да
разберете за него. Тези неща са много важни. Определянето на подходящия момент е необходимо, защото Аз трябва
да се посъветвам с всички божества, с всички звезди, а вие също знаете, че звездите имат в себе си всички божества.
Трябва да се посъветвам с всички, трябва да се съобразим с тях, всичко за пуджата трябва да се нагласи така, че да
имате максимална полза. За всички тези неща Аз трябва да работя много усилено, а това е огромен процес. Нямате
представа какъв огромен и сложен процес е това. Когато започнете да правите пуджа за Мен, получавате своите
вибрации и си мислите: “О, Майка ни даде вибрации.” Но не е толкова просто. Това е много, много дълъг процес.
Представете си, например толкова е трудно да поправиш колата си. А тук има толкова сложни неща и се обхваща
цялата Вселена , така че нещата трябва да се изработят много внимателно. Така че единственото нещо е да имате
смирение, а вие не разбирате Майка така добре. Да, но трябва да разбираме нашата Майка все повече и повече и
затова възпитанието е много важно. Сега вие имате вяра в Мен, много ви благодаря за това и се надявам, че ще имате
още по-голяма вяра в Мен и ще ме разбирате по-добре. Защо правя някои неща и защо това е необходимо не може да
се осмисли докато вие наистина не достигнете онова ниво на осъзнаване, в което Духът ви дава светлината да
разбирате. Тогава ще забележите, че Майка ще позволи да мине малко време и това се случва. Понякога Тя идва
по-рано или по-късно, това би се сторило странно за обикновения човек, но всъщност нещата не стоят така. Това е
работата на Божественото, което трябва да се разбира от божествена гледна точка. Вижте, от човешка гледна точка
това може да изглежда изкривено или погрешно понякога, може да изглежда странно. Но не е така. Така трябва да се
прави и Аз наистина използвам традициите за да прикрия всичко това, което ви изглежда странно. Ето как се
справям, иначе ще се изненадате от нещата, които правя, като убиване на ракшасите и подобни неща. Това е ужасно,
но Аз правя всички тези неща. Знаете, че правя много неща. Например, направих бандан срещу Наркасура и никой не
отиде на среща, нито един човек не излезе заради срещите си. Аз играя всички тези номера. Можете да го наречете
шпионаж или нещо подобно. Наречете го нещо много сериозно, но какво да направя. Нещата стоят така, трябва да се
работи в този изкривен свят, хората да се изведат и наистина да се направи нещо за тях. Това е дълъг процес, докато
вие сте реалните хора на сцената, тоест цялата опера и всичко това е за вас. Всички гримьори, целият екип е зад
кулисите. Всички те работят, а вие сте на сцената и вие трябва да постигнете всичко. Вие сте актьорите и сте
истинските същества, които трябва да изнесат представлението. Наистина. Така че ако имате някакви въпроси, моля
питайте, и после ще продължим с нашата пуджа. Трябва да ви кажа, че индийските Сахаджа йоги са купили нещо за
Моето пътуване. Естествено, трябва да кажа, че това ще влезе в личния ми архив. А те го изпратиха, за да го сложа
днес за програмата. Те са помислили, че програмата ще бъде в Индия и там са изработили всички тези украшения за
Мен. Но горките те – Аз реших да дойда тук и да направим програмата. А те мислят, че в Англия има хора със
специални привилегии, щом съм дошла тук. Но им казах: “Ами колко пъти съм празнувала рождения си ден с вас?
Колко?” И те замълчаха. Виждате ли, иначе те се питаха защо тези хора в Европа и в Англия имат привилегии. А Аз им
припомних колко пъти сме празнували Моя рожден ден с тях. Защото бяха направили всички тези приготовления,
всички палатки и всичко друго за Мен, и ще бъдете възхитени как красиво са изготвили всичко за Мен. Всичко е
наред, ние ще мислим за тях. А днес, на 22-ри, те ще имат голяма програма в Индия, на която ще говорят, а също ще
има и музикална програма, входът е свободен и Аз се надявам, че програмата ще бъде успешна. Вече трябва да е
започнала, те започват около 5:30 или 6:00 ч. Сега там е горе-долу този час и ето защо Майка отложи пуджата за
известно време, след като вие не го направихте. Добре, а сега имате ли въпроси?
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Пуджа за Рам-навами Челшъм Роуд, Лондон – 2 април, 1982 г. Днес специално ще говоря за Ведите и хаваните, които
правим. Когато правим хавани, това е йагнйа. Йагнйа означава “чрез което знаем”. А това се прави, когато се използва
сваха. И значи, че използваме принципа на огъня, за да изгорим онова, което е грешно във вашата сваха, а вие я
събуждате, произнасяйки различни имена на Бог. Тя е била често призовавана по времето на Рама, когато хората са
правели йагнйа. Днес е рожденият ден на Рама. Причината беше, че хората просто започнаха да осъзнават, че има
нещо по-висше и трябва да се почита това по-висше Себе, и си помислиха, че най-добре е да се прави йагнйа. Разбира
се, чрез Лявата страна хората започнаха да почитат Бог, да се посвещават на Бог и да правят всичко свързано с
бхакти (набожност), но главно преди Рама те се занимаваха с йагнйа и Ведите, чрез които се молеха на различните
елементи. Елементите изграждат нашите чакри, а хората се опитваха да извикват божествата на елементите, но в
действителност това е едно и също. Като дете Рама учеше при един велик светец, Вишвамитра, който имаше ашрам,
където Рама и неговите братя учеха, а по празниците се връщаха в бащиния си дом. Шри Рама имаше способността да
убива демон само с една стрела. Дори една стрела беше достатъчна. А той беше малко момче, да речем седем-осем
годишно, и хората се чудеха как Той може да го прави. Тези йагнйа всъщност бяха създадени да призовават
божествата в гръбначния стълб и за целта хората седяха на земята и правеха хавани, така както и ние ги правим. Но в
същото време идваха ракшаси и се опитваха да развалят йагнйа. Защото йагнйа трябва да се прави с чисто сърце и с
чистота и невинност. И не бива да се оскърбява. Има специален протокол за това. Докато демоните си мислеха, че ако
оскърбят божествата, тогава те ще изчезнат и тяхната йагнйа ще се развали. По времето на Рама също имаше и някои
ракшаси, на които им доставяше особено удоволствие да развалят тези йагнйа, а детето Рама трябваше да ходи и да
закриля ришите (мъдреци – б.пр.) от демоните. А те пък приемаха различни странни форми и се появяваха като
нещастни създания и хвърляха животински кости и други подобни в йагнйа и така разваляха ефекта от йагнйа. И Рама
още от дете закриляше ришите. Представете си, още като дете го правеше. Докато ришите правеха йагнйа, Той седеше
заобиколен от братчетата си отстрани и убиваха демоните, които се опитваха да разрушат йагнйа. Това е ранният
живот на Рама, когато още от дете Той показа огромно умение с лъка и стрелата. Така че ако искате да разберете дали
някоя статуя е посветена на Рама, трябва да видите дали има лък и стрела и ако това е така, то статуята е на Рама.
Неговата поява на Земята ни даде развитие на Дясната страна и така йагнйа също е в Дясната страна. Защото когато
в началото човешките същества се появиха на Земята, те се плашеха от всички животни, които ги нападаха, и от
всякакви ужасни ракшаси и хора, както и от негативните сили, които ги безпокояха. При това положение хората имаха
нужда да създадат цар, владетел, който да бъде идеалният цар и да управлява според законите на дхарма. Така че
Рама отговаряше за това през Трита юга, а Кришна се появи по времето на Двапара юга. Когато Аз се появих, беше
Кали юга, но днес сме в Крита юга. Това е тази юга, когато работата ще бъде свършена – Крита юга. Това е времето,
когато работата ще бъде свършена. Вижте, когато мислим за някой цар (владетел, управник – б.пр.), ни се иска да го
изгоним, защото не ни харесва идеята да бъдем управлявани от него, защото той не е добър цар или не изразява
волята на народа, която е обща воля, а тя създава цар, който управлява за поддържането на добрата воля. Вижте, това
е символичен израз на вашата добра воля. Така че когато се създава закон, той също е израз – общ израз – на всички
обикновени хора, на общото чувство, че те трябва да съблюдават закона. Това не значи, че вие сте роби или че трябва
да бъдете доминирани или потискани, а е вашата обща воля, която е добра. Желанието на всички хора за добро и
праведност инкарнира като Шри Рама и Той се грижи за тази воля. Иначе, да предположим, някой индивид започне да
говори, че това не е добре или онова не е добре. Защото индивидът може да има различно отношение към тези неща.
Но вие трябва да имате символ на праведноста, който да наложите върху някого, и тези символи са създадени, за да
онагледяват вашата праведност, вашето чувство за доброто, така че да можете са спасите себе си. Да речем, днес
някой дойде и ви удари. Може да почувствате колко е лошо да се удря или убива и така да решите, че трябва да има
закон, който да ви защитава. Но утре може да извършите същото нещо, но онова което правите, е да изразите добрата
си воля и да я представите чрез царство, цар или управленско тяло. Така че ръководното тяло представлява, би
трябвало да е така. Но ги има и двата варианта – да представлява, а и изобщо да не представлява, вероятно. Но
правителството би трябвало да представлява доброто във вас, чистотата във вас, чистата воля да бъдете добри, да
бъдете закриляни, а също и вие би трябвало да съблюдавате това. Нещата са взаимни. Но какво се получава? Веднага
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щом направите някого такъв (управник – б.пр.) или го назначите, обикновено той тръгва по пътя на егото. Много
просто, абсолютно просто нещо е този път на егото. Правителството тръгва по пътя на егото. Хората се чудят как се
държат другите. Те избират, да речем, министър-председател и внезапно откриват, че той се държи като звяр. Не
могат да разберат! Вие избирате някого за министър-председател, мислейки, че той ще бъде добър за вас. А после
стават революции и хората се бунтуват, бият се. Отново волята на хората се намесва и оправя нещата. Така че трябва
да имаме нещо абсолютно (за еталон – б.пр.), защото ценностите се променят във всеки един миг, нали? Мислим си,
че това правителство не се справя особено добре, например. Затова искаме да го съборим. След това докарваме
ново. И откриваме, че отново се случва същото нещо, независимо дали имаме комунист или социалист, или демократ,
или монарх, или някакъв друг. Но онова, което всъщност се получава, е, че всички тези промени, които се случват,
усилват усещането в човека, че трябва да е анархист - “Защо ни е да имаме някакво правителство? Защо ни е да имаме
цар? Защо някой трябва да ни управлява?” Защото откривате, че човекът, който ви управлява, не е на висота и че
просто се опитва да ви измами. И в този момент трябва да имате някакви абсолютни стандарти. Ако имате абсолютен
стандарт, тогава можете винаги да отсъдите, че този цар се отклонява от правия път, че не прави каквото един цар би
трябвало да прави. Един цар трябва да бъде като Рама. Трябва да бъде като Рама. Да представлява вашата воля,
добрата ви воля, вашето чувство за справедливост, за честни правила на играта и за праведност. Ако царят не е
праведен, тогава вашата колективна добра воля ще се насочи срещу него. Да вземем за пример Франция. Там имаше
един министър-председател, който извърши доста недобри неща и така беше изхвърлен. После дойде друг. Сега и той
прави подобни неща, така че и той ще бъде изхвърлен. И вижте, сякаш играем някаква игра. Първо имаме
правителство на лейбъристите. Не го харесваме. После имаме друго правителство, на консерваторите. И то не ни
харесва и го изхвърляме. И така си играем през цялото време. Но в цялата тази относителност ние се развиваме.
Определено сме по-осъзнати, разбирайки стойността на тези хора, а също и публиката (обществото – б.пр.) го разбира.
Но когато прекалено много негативни хора се появят, те също нанасят удар върху колективната воля, принизяват я. И
хората започват да се отъждествяват с тези “аристократи” или с его-ориентираните хора, които нямат морални
ценности, които нямат страх от Бог, които отричат религията и еволюцията. А правителствата започват да се държат
по такъв начин, че се изненадвате как е възможно подобно нещо. Както в Чили и Аржентина, където правителствата
се държат ужасно, потискайки хората. Не знаете какво да мислите за всичко това, толкова са относителни нещата.
Например в Салвадор. Не знаете какво точно става там, кого да подкрепите – дали американците или руснаците. Но
при тези обстоятелства един Сахаджа йоги може да се изправи и да каже дали да подкрепим едно или друго. Всичко
това е напразно. Просто тече една игра. Нека да си счупят главите. Тези хора не стават за нищо, безполезни са. Така
че вие не можете да решите тези проблеми и не се очаква вие да ги решавате. Хората трябва да получат тяхната
Реализация и да установят Царството божие. Така че наистина Рама управлява на Земята, а не тези ужасни царе
(управници – б.пр.), които всеки ден променят морала си и чиято воля е насочена към материалното. Например сега в
страната (Англия) си мислим, че ни трябва г-жа Татчър. Добре, много добре. Бих казала, че тя се правя добре – казва
някои хубави неща, като самоограничението например. Говори хубави неща, но какво да кажем за самата нея? Шри
Рама не само предлагаше доброто, но го следваше. Той направи жертви за него и установи себе си като символ, като
чист символ на праведната воля, която е сред хората, която е колективната праведна воля. Например, може ясно да
видите как его-ориентираните неща действат, най-вече чрез погрешните идентификации, които може да имаме. Ако
сте комунисти, не може да правите компромис между демократичните и комунистическите методи. Хората си мислят,
че ако трябва да са нещо, то трябва да бъдат абсолютно такива. Или ако искат да са онакива, то трябва да сте
абсолютно онакива. Но в Сахаджа Йога откривате, че и двете неща са интегрирани, защото имате целия капитал и
трябва да го разпределите. Тук има цялостно интегриране. Всички тези “-изми” са експерименти на изкуствеността на
ума, просто проекция на ума. Каквото и да е нещо, направено от човека, е изкуствено, и вие го знаете. Но направеното
от Бог е напълно интегрирано; каквото и да имате вътре в себе си, трябва да го дадете на другите. Сега да видим какво
се случва с ръководенето след Сахаджа Йога. Да речем, Аз съм вашата Майка и седя при вас. Вие искате да ви водя,
искате Аз да ви управлявам. Искате да ви поправям, да ви се карам и дори да наблюдавам как се подобрява живота
ви. Да предположим, че кажа: “Добре, отказвам се. Не искам да говоря повече”. Това няма да ви се хареса. На никой
няма да му хареса ситуацията, в която казвам: “Добре, вие сте отписан случай. Аз нямам нищо общо. Напускайте”.
Никой, нито един няма да хареса това. Вие искате Аз да ви управлявам, искате да се грижа за вас. Това ви харесва,
автоматично го харесвате. Няма доминиране, но вие го искате от Мен. Искате да ви доминирам. Искате всяко Мое
желание да бъде доминиращо, автоматично. Защо усещате, че това е наред, че е много добре ако Майка проявява



интерес към вас, ако ви коригира? Защо мислите, че е привилегия? Защо мислите така? Защото по този начин се
създава общо добро. Защото вие ставате интегрирани – вашето тяло, ум и душа мислят по един и същи начин. Всички
те искат едно и също. Няма разлика между тях. Щом интеграцията е налице, ще откриете, че Сахаджа Йога е
най-лесният начин на живот. Но ако интеграцията липсва, тогава е труден. Например, ако сте мързелив човек или сте
избухлив, или двойнствен, или играете номера на себе си, то си играете (забавлявате се – б.пр.). Тогава просто не
харесвате Сахаджа Йога. Докато тези неща съществуват във вас, няма да харесвате Сахаджа Йога. Но след като
преодолеете тази ситуация, ще ви хареса, защото тогава ще знаете, че онова, което е добро за вашия Дух, е за
добруването на всички вас, на всички хора. Щом добруването се установи, всеки ще се почувства напълно подхранен
и свеж. Така че управлението е приятно нещо. Връзката ви носи дори повече радост. Това че сте във вниманието на
вашата Майка е толкова велико чувство във вас – “Да, нищо няма да ми се случи, Тя се грижи за мен”. Да, Тя е тук да
се грижи за вас. Но интеграцията идва много късно поради проблеми с егото. Имате изградено его, защото погрешен
тип хора са ви ръководели. Още от детството си може да сте имали лоши родители, които никога не са говорели за
Бог, за добрите неща от живота. Самите те не са водели жертвоготовен живот. Много себичните родители могат да
създадат подобен проблем. Те никога не могат да ви дадат правилния начин на живот, подходящата ценностна
система, която да имате. Никога не са ви учили как да се радвате на праведноста, на добродетелите в живота.
Възможно е по-късно в страната, в която сте родени, и други хора да са правили нещо подобно. А също и
правителствата, което и да е от тях, трябва да са го правили. Така че когато тези неща се променят, когато откриете, че
сте постигнали този тип интеграция вътре във вас, тогава каквото и да иска вашето тяло, то ще е добро също и за
вашия Дух. Например, Аз самата не харесвам някои неща. Не харесвам пиенето (алкохола – б.пр.), не ми харесва.
Никой не може да ме изкуши. Тоест, не става въпрос дори за изкушение, просто не ми харесва. Така че ще намразя
всичко лошо за моя Дух. Автоматично. Не трябва да си казвам нищо, просто това го има. Не харесвам и да изричам
лъжи, защото ме наранява. Не ми харесва. Каквото е добро за вашия Дух то автоматично ще заработи, веднага щом се
получи тази интеграция. И това е работата на Сахаджа Йога днес. И за това казах, че сме в Крита юга, когато нещата
трябва да бъдат свършени. А интеграцията трябва да бъде постигната вътре в нас, така че понякога ще трябва да
накарате тялото си да стигне до това ниво. Може да сте под влиянието на някакви бхутове и тялото да не ви помага.
Малко тапасйа или покаяние е необходима след Сахаджа Йога, за да я направи възможна. И когато започнете да се
радвате на това, тогава ще ви хареса. Като карането на кола – в началото е трудно. Или плуването. Каквото и да се
опитвате да правите е доста трудно в началото. Ако ви кажа: “Забравете, каквото и да сте правили в миналото,
забравете го. Трябва да се захванете с нови неща. Трябва да го направите”, тогава трябва напълно да насочите ума си
към това, с цялото си усърдие. Да си кажете: “Добре, ако тялото не ме слуша, то ще се опитам да го подобря, защото не
съм това тяло. Ако умът ми не ми помага, то трябва да подобря моя ум. Ако моят интелект ми препречва пътя, ще
трябва да му дам да се разбере, защото в крайна сметка трябва да съм интегриран. Ако не съм интегриран, няма да се
радвам на нищо, нито пък ще направя нещо добро за себе си и за другите. Така че защо съм тук? Защо се опитвам да
разруша себе си?”. Но когато сте дезинтегрирани, ще бъдете изненадвани – първото ваше действие ще разрушава
второ ваше действие, а второто ще разрушава трето ваше действие. Тогава, когато сте дезинтегрирани. Ще ви дам
пример. Да речем, Аз седя тук и някой Ми казва, че нещо ще ви изгори. Това е Моята майа, но тялото ви иска да се
изгори. То ви говори: “Не, не слушай това, давай”. Когато ви казвам тези неща, те звучат абсурдно. Но да речем, вашият
ум ви казва да не пиете алкохол, но въпреки това вие отивате в кръчмата. Тогава сте дезинтегриран. Постепенно, щом
започнете прекалено да слушате тялото си, умът ви отстъпва. Просто се предава. Ако сте интегрирани, ще се
изненадате, че във всичко, което правите, ставате наистина динамични. Интеграцията не е нищо друго освен пълната
ви връзка с вашия Дух. Духът започва да тече във вас. Ще се изненадате колко динамични ще станете във всяка ваша
стъпка в живота, когато сте интегрирани. Просто връзката с вашия Дух трябва да бъде напълно постигната. Винаги
когато помислите за нещо, трябва да се запитате: “Това добре ли е за моя Дух?” Някои хора си мислят по навик, че
духовният живот е нещо като да висиш някъде във въздуха, вързан на връзки за обувки, без никаква връзка с
ежедневието. Много хора мислят така. Смятат, че подобен човек трябва да е слабо, нещастно създание, висящо на
някое дърво или нещо подобно или че трябва да е в абсолютно параноично състояние, да се страхува от целия свят,
да не може да говори с никого или да е толкова специален, че да стане отшелник. Сахаджа йогите трябва да се
откажат от тези абсурдни представи. Трябва да сте здраво стъпили на земята, абсолютно сред всички хора, но по
някакъв начин трябва да сте необикновени, различен тип, уникални личности. Трябва да бъдете там, където се
случват всички неща. Някои от вас се страхуват дори от Сахаджа йогите. Виждат някои негативен и бягат. Преборете



се с този човек. Преборете се. Как се осмелявате да бягате? Вие сте Сахаджа йоги! Хайде де! Какво си мислите!?
Трябва да се преборите. Доколкото е възможно трябва да се опитате да спасите човека. Говорете с него направо. От
друга страна, когато разговаряте с другите, които идват при вас, трябва да има един вид огромна искреност. Ако
вършите нещата с такава искреност, хората ще я разберат. Когато говорите с хората, те трябва да разберат тази
искреност и че говорите със сърцето си. Например може да говорите с някого много любезно, но не от сърце и той да
си помисли: “О, този просто ми изнася лекция”. Но ако говорите искрено с някого, казвате: “Как можа да направиш
подобно нещо?! Не можеш ли да се погледнеш? Не можеш ли да се справиш? Това е, за това си тук!”. Казвайки
подобно нещо, вашата искреност, която идва от сърцето, трябва да е видна и такъв е характерът на Шри Рама. Той е в
десният аспект на сърцето, което значи сърцето в действие. Разбирате ли онова, което Кабир е казал: Мън мамта ко
тхир кара Лаунга, панчо татва маин Лаунга, тоест “Ще направя състраданието на моето сърце (мъна) стабилно и ще го
вложа в петте елемента”. Вижте, по същия начин когато сте в ляво Сърце, тогава това е нещо прочувствено ваше. Но
вижте каква е ползата от тази прочувственост. Има много Сахаджа йоги, които наистина чувстват, че този свят е
ужасен и че нещо трябва да се направи. Но колко от вас наистина правят нещо по въпроса, колко наистина действат?!
Без това вашата Рама Татва не може да се подобри. Принципът на Рама се подобрява само когато задвижите нещата.
Точно това направи Шри Рама. Във своя възход щом човек стигне до нивото на Рама, трябва да знае, че пришествието
на Шри Рама не беше в центъра (на сърдечната чакра- б.пр.), а в Дясната страна. Той се отмести надясно и то толкова,
че забрави миналото си. Никога не е било споменавано, че Той беше инкарнация. Той никога не каза на баща си.
Никога не каза на майка си. Никога не каза на никого, че е инкарнация. Естествено, беше очевидно, че е такъв.
Неговият брат го знаеше. Имаше двама братя. Той имаше още двама братя, но много е интересно, че Бхарата и
Лакшмана показват двете страни на човешките същества. Единият е Лакшмана, който беше пламенен, огнен тип. Не
можеше да търпи някой да се държи неподобаващо към Рама. Не можеше да понася някой да говори не-духовно на
Шри Рама и така се ядосваше на всички подобни хора, че просто връхлиташе като гръм върху всеки, който се опиташе
да каже нещо против Шри Рама. Дори се нахвърли и върху Паршурама, който по същото време живееше като
инкарнация на самия Шри Рама. Лакшмана е Шеша - както го наричат - Змията, която спи върху Бхавасагара (Океана
на илюзиите – б.пр.) и върху която Шри Вишну си почива. Същият Шеша се прероди като Шри Лакшмана. Виждате, че
за западният ум ако се говори за змии, той знае само за змията на Адам и Ева, и толкова. Западните хора не разбират
нищо, не могат да разберат защо змиите са почитани. Змиите като кобрата и подобните на нея са нещо като царе на
подземния свят, а Шеша е Този, който поддържа цялата Вселена. Така че Шеша е почитан както са почитани и кобрите
в много села и навсякъде в Индия. Защото не притесняват никого там и в Индия са почитани като божества. Понякога
го правят, но обикновено не хапят добрия, вярващ човек. Има една история за Сай Нахт (от Ширди), в която на един
укротител на змии му дадоха много пари да убие Шри Сай Натх. Тъй като през нощта Сай Натх имаше навика внезапно
да се качва в люлката си, която си беше направил на двадесет стъпки над земята. Бог знае, никой не знаеше как той
се качваше горе, но го намираха да спи там. Така че змията беше изпратена от укротителя при Сай Натх. А той я
заговори: “О, боже, ти дойде тук да се срещнеш с мен след толкова много време. Каква е твоята работа?”. А змията
отговори: “Този ужасен змиеукротител ме помоли да те ухапя, така че дойдох да ти кажа да бъдеш внимателен с
хората”. Укротителят гледаше с удивление, че Сай Натх говори със змията и й казва: “Добре, върви си сега”. Такива се
древните змии. А змията се върна и ухапа укротителя на змии. Но тогава Сай Натх слезе и изсмука отровата и я изплю.
“Защото, в крайна сметка – каза той – змията ти беше ядосана, че се опитваш да играеш такива номера”. Така че
изсмука отровата. Ето това е състрадание! Сай Натх изсмука отровата за укротителя, а той напълно се промени и
заговори: “Сега ще разкажа на всички хора, че брахмините искаха да убият Шри Сай Натх”. А защо? Защо брахмините
бяха толкова уплашени от него? Той живееше извън селата. Страхуваха се от него, защото правеха всякакви грешни
неща в името на Бог и се плашеха, че ще бъдат разобличени. Ето това е – Рама спи върху Шеша, а Шеша понякога е
проявен в Сахаджа йогите като гняв, виждала съм го, когато някой се опитва да се държи не според протокола или да
се държи странно или неприлично. Това е Шеша в тях. И понякога е необходимо. Понякога трябва да сте Шеша, иначе
хората ще започнат да се държат неприлично и така ще бъдат наранени. Не че Аз ще бъда наранена, а те ще
пострадат. Така че и този вид темперамент е необходим. Но другият тип на Бхарата също е много интересен. Шри
Рама отстъпи царството си на него заради силната възбуда на майката на Бхарата. Бхарата не знаеше какво да прави
и се върна при Рама с думите: “Вземи си обратно царството. Не искам нищо. Ти си този, който трябва да управлява.
Защо аз да го получавам?”. А Рама отговори: “Добре, ти просто стой и отговаряй за царството. Аз трябва да се подчиня
на баща ми. Трябва да се подчиня на майка си, защото съм им дал обещание”. Така че друго велико качество на Шри



Рама е, че щом е дал обещание, то трябва да се спазва. Това е другото качество, което трябва да притежаваме – като
обещаем нещо, трябва да го спазваме. Ако сте казали, че ще направите нещо, трябва да го направите. Не бива да си
търсите извинения, за да го избегнете. Това е абсолютно антибожествена дейност – да се опитвате да се измъквате от
обещанията си. Вашите божества никога няма да са щастливи. Трябва да внимавате каквото обещаете да го правите.
Когато Бхарата беше изпратен обратно от Рама, каза: “Добре, дай ми сандалите си, които да занеса там (в столицата
Айодхйа – б.пр.) и да ги ползвам като символ, на твоето присъствие там.” И Бхарата постави сандалите на трона и
управлява царството, грижейки се за него. Въпреки това, когато отиваше да види Шри Рама, Лакшмана казваше: “Виж
го ти. Идва да те напада. Изгони те от царството, а сега идва и да те завладява”. И сред Сахаджа йогите съм виждала
такива неща. Сахаджа йогите, които са като Шеша, не могат да видят добротата на другите Сахаджа йоги, които са
много добри хора, изключително жертвоготовни, чудесни, но чиито намерения не са разбрани или са криворазбрани,
което е много тъжно. Трябва да видите също намеренията на другите хора, които може да не са така избухливи или
гневни, но чиито намерения са добри. Те всъщност са дошли да помолят за сандалите на Шри Рама. Виждам, че между
тези два типа хора винаги има неразбирателство. И двата типа трябва да разберат, че са нужни за Сахаджа Йога. Аз не
мога да се справя само с единия тип. Трябва да имаме и от двата вида хора, които да се грижат за двете страни на
нещата. Но когато се занимавате с другите, трябва да сте като един. Ако човек дойде в Какстън Хол и каже нещо, то
трябва да претеглите дали е нов или не. Ако е нов, тогава трябва да покажете цялата си нежност, цялата любезност,
всякакви външни неща, които ще му доставят удоволствие. Причината е, че той не е реализирана душа. Не вижда
фината ви същност. Онова, което вижда, е какви сте външно - как сте облечени, как разговаряте с него, как се държите
с него. Това са нещата, които хората виждат първо. Не виждат какво има вътре във вас. Не мога да видят сърцата ви.
Не могат да почувстват вибрациите ви. Така че трябва да бъдете много любезни с тях. Трябва да бъдете много мили с
тях. Някои от вас имат навика да приказват на новите прекалено много. Не бива да говорите. Усещам, че докато
давате вибрации или правите нещо подобно, най-много би трябвало да попитате: “Чувствате ли някакъв хладен
полъх?”. Много смирено. Друго качество на Шри Рама е санкоча. Няма дума за това на английски, защото вие имате
“формалност”, която е много безизразна, безвкусна дума за да опише санкоча. Няма интегриране между вашето сърце
и формалност. Но ако се замислите за формалност на сърцето, тогава как ще я наречете? Искреността е различна по
действие, смятам. Искреността е нещо абстрактно. Как да нарека подобно нещо? Не е честност. Това са абстрактни
думи. Не- действие. Например, си седя. А вие ми носите счупена чаша – е, леко пукната. Или пък отивате в нечия къща,
някой индиец отива – не познавам западните маниери – и той ще яде или пие от пукнатото, но няма да каже нищо. Е,
може и да се намери някой ще го каже. Или да речем отивате в нечия къща и не харесвате съчетанието на цветовете
или нещо друго. Та за един индиец не е присъщо незабавно да каже нещо. Това се отнася за индийците. Формалност
на сърцето е да не кажеш нещо, което по някакъв начин би засегнало другия човек. Това е санкоча. Шри Рама до
такава степен притежаваше това качество, че има една история, която е описана в Рамаяна, написана от Тулси Дас.
Въпреки че Тулси Дас не беше реализирана душа, той описа някои моменти много добре. Пише, че Шри Рама се
прицелва със стрела в главата на Равана, но той пък имал десет глава и дар, че при падането на една глава му
пониква друга. Такъв дар бил получил. Затова Лакшмана казва на Рама: “Какво правиш? Знаеш, че няма да умре от
стрелите в главата си. Ще трябва да се целиш в сърцето му, иначе няма да умре.” Но в този момент Шри Рама
проявява санкоча и казва: “Виж, в сърцето си той има моята съпруга, защото я обича. Тя седи в сърцето му. Как тогава
да го ударя в сърцето? Тя ще бъде наранена”. Виждате колко деликатно е разбирането му. А брат му (Лакшмана) пита:
“Тогава пронизвайки главата му, той ще умре ли?” И Рама отговаря: “Щом като вниманието му се насочи към главата,
то ще се оттегли от сърцето, а след като вниманието му не е в сърцето, съпругата ми няма да е там. Тогава ще го ударя
в сърцето и ще го убия”. Ако знаете какво е санкоча, ще разберете колко сме груби и арогантни. Разберете, този вид
арогантност и грубост се появяват в нас, защото нямаме санкоча. Не бива да говорим всякакви неща на другите. Няма
нужда. Трябва ли да казваме всичко? Например, по време на пуджите, които правите, може да сторите нещо, което не
бива. Аз зная, че то е погрешно. Докато не стане абсолютно погрешно, няма да ви го кажа. Ще си седя кротко, защото
иначе ще станете напрегнати. Така виждате, че санкоча, това разбиране се появява ако обичате някого и го разбирате.
Трябва да обичате всички търсачи по света. Те са грешили, вървели са всячески по пътя на егото. Правили са
всякакви грешки, но вашата Майка ги обича и вие трябва да ги обичате. Ако трябва да бъдат поправяни, Аз ще го
направя. Вие просто не действайте така че да ги наранявате. Вложете санкоча. Докато разговаряте едни с други се
научете, тренирайте се да казвате мили и приятни неща, които ще накарат другите да си помислят, че сте добре
възпитани в традициите на Сахаджа Йога. В Сахаджа Йога имаме традицията, когато разговаряме с другите, да



проявяваме в нас такава санкоча, каквато има Шри Рама. Ако нямате санкоча, ще имате блокаж в Дясно сърце, а то е
опасно нещо в такава страна като Англия, където климатът е много лош, защото ще хванете нещо така ужасно като
астмата. Не ви плаша, но е истина. Хващате астма ако дясното ви сърце е блокирало. Не е задължително да е поради
дясно сърце. Астмата може да се появи и от централно сърце. Но ако имате проблем с дясно сърце, определено ще
хванете астма. Отношението е като към вашите бащи. Чувала съм хора да говорят на бащите си по много странен
начин. Не може да разговаряте с бащите си така. Понякога и с Мен разговарят много грубо. Виждала съм го и сред
Сахаджа йогите, което е шокиращо. Понякога, може да се каже, дори на много ниско ниво или не според протокола.
Това се получава заради проблем с дясно сърце. Така че човек трябва да се научи на санкоча, на мариади, които са
границите на вашите отношения. Вижте, това че обичаме другите не значи да нарушаваме тяхното уединение. До
каква степен обичаме някого не значи да се опитваме да преминем границата на цялата красота и интимност на
другия човек. Да речем, някой влиза директно в чужда спалня – това не е начинът, по който би се държал един
Сахаджа йоги. Не е необходимо да ви казвам, но първо трябва да почукате на вратата, ако въпросът е наложителен
или е необходимо. Но непрекъснато да хлопате на вратата или да висите у някого не е подходящо. Санкоча е изцяло
въпрос на култура. Така че ние имаме културната традиция да се учим от Шри Рама. Заради санкоча Той знае всичко,
винаги знае как да каже всичко. Това трябва да залегне дълбоко в нас. Децата трябва да се възпитават по този начин
и щом са възпитани така, ще се научат на санкоча. И това ще им даде подходящото разбиране за обществения живот.
Да вземем за пример светлината (огъня – б.пр.). Ако поставите пръста си върху нея, може да се изгорите. И тогава ще
си отдръпнете пръста. Но ако сте с друг човек и си позволявате волности с него, тогава може да дойде ден, когато
този човек няма да се държи добре с вас или ще ви нарани, или ще ви стори нещо. И дори няма да осъзнаете, че това
се случва, защото преди не сте проявили санкоча. Така че санкоча трябва да бъде изработена много красиво, по
всякакъв начин. Като изразите благодарност или приемете нечия благодарност, или проявите любовта си към някого,
така че да личи тази санкоча. Шри Рама също е познат с границите си. Той не пресича границата. Онзи ден ви говорих
за храната и как не бива да прехвърляте границите на храната, раздавайки я от състрадание на буболечките и
комарите. По същия начин трябва да имате разграничение чрез сърцето. На английски няма такава дума за мариада,
за разграничението чрез сърцето. Разграничение на сърцето. Например трябва да разберете какво печелите ако сте
груби с баща си. Не печелите нищо. Но ако сте смирени, може да спечелите нещо, нали? Дори той да е лош човек.
Защото какво се случва при реакцията? От психологична гледна точка, да речем, ако сте син на човек, който понякога
прави лоши неща, но вие го слушате, то тогава той винаги ще се страхува, че може да ви изгуби ако го следвате
напълно. Така че чрез смирението си ще го издигнете. Ако сте смирени, ако отношението ви към родителите ви е като
това на Шри Рама, няма нищо за губене. Не правите компромис с принципите си в ежедневието. Например в Индия
ако баща ви е седнал, вие никога няма да седнете преди него, в никакъв случай, докато той не ви каже поне десет
пъти. Знаете ли, това помага. Това се отразява на бащата и той си мисли, че ако не се държи подобаващо, детето му
няма да го уважава. Така че чувството на уважение също идва от сърцето. Това е възможно единствено когато знаете,
че мариадите идват от сърцето и знаете колко далече може да отидете. Каква е нуждата да бъдете груби към баща си?
Никаква, изобщо, в никакъв случай. Каква е ползата да се държите така към вашия съпруг или съпруга? Или да кажете
нещо грубо на някого? Защо е нужно? Какво ще спечелите с това? Не съм видяла никой да се поправя само от груби
думи. Само когато един гуру или майка и баща са строги с детето си, има полза от това. Нищо друго не помага в друг
тип отношения, като между братя и сестри. В отношенията с висшестоящи или низшестоящи, низшестоящите трябва
да понасят грубостта на по-възрастните, ако искат да се поправят. Няма нищо, в крайна сметка няма да ви удушат.
Дори и да кажат нещо лошо, няма значение. Нали? И човек трябва да помни, че Христос казва да обърнем и другата
буза. Така че използвайте разграничението на сърцето за това колко далече да стигнете с някой човек. В резултат на
това ще станете една много, много силна личност – в семейството ви, в Сахаджа Йога, навсякъде. Хората, които са
покорни на Мен, са много силни Сахаджа йоги. Знаете го. А онези, които не са, много бързо падат надолу. Аз се
опитвам всячески да ги спася, но съм виждала как онези, които не ми се покоряват, които не ме слушат, които са
груби с Мен, които не разбират протокола, падат много ниско в Сахаджа Йога. Просто ей така. Второ, откривам, че са
паднали стотици стъпки по-ниско. Истина е. Защото онова, което ви липсва, е разграничението, мариадите, колко
далече да стигнете. И това е другото нещо, на което трябва да се научим. Както ви казах, Шри Рама беше обучен да
убива демони само с една стрела. Вие не трябва да ги биете (шубитирате – б.пр.) сто и осем пъти. Един удар трябва да
е достатъчен. Но за целта трябва да сте силни хора, а силата на човека нараства чрез поставянето на мариади. Да
речем, имате жито и го разпръснете – то ще се разпилее. Птиците ще дойдат и ще го изядат. Но ако го поставите в



чувал, то ще тежи, ще има размери, ще расте на височина и ще има полза от него. Ще бъде уважавано. А онова, което е
пръснато навсякъде, което няма мариади, никога няма да бъде уважавано. Нищо не се постига без мариади. Дори и
светлината се придържа към тях. Това е част от нашата тренировка. Да вземем за пример един самолет. Ако той не е
ограничен от никакви мариади (ако няма форма и предназначение – б.пр.), когато се издигне във въздуха, ще бъде
свършено с него. Всички наши идеи за свобода, трябва да бъдат ограничени от мариадите. Ако свободата не е
ограничена от граници, то тогава е свободия, пълна глупост. Няма да е от полза. Трябва да създадем от Сахаджа
йогите големи политици. Предсказано е (в Надхи Грантх – б.р.), че ако Сахаджа Йога не се разпространи, тогава
третата световна война ще стане неизбежна. Хората ще страдат много при третата световна война. Ще бъде
възможно тя да се избегне ако голям брой хора се захванат със Сахаджа Йога. А ако това не стане, то ще има трета
световна война и ефектите от нея ще засегнат хората толкова силно, че в крайна сметка Сахаджа йогите, а не
политиците ще бъдат призовани на конференция (на помощ – б.пр.). Ще бъдат проведени консултации със Сахаджа
йогите и те ще решат какво трябва да се направи за света и те ще станат управниците на утрешния свят. Така че
трябва да придобием пълна представа как да управляваме като Шри Рама. Трябва да стигнем много далеч по
отношение на самите нас – да се обучаваме, да преодолеем егото и да разберем, че трябва да израстваме. Това е
много трудна, много велика задача и понякога може да се запитате: “Как може Майка да очаква това от нас?” Но
мисля, че вие сте избрани за това и трябва да се захванете и да го постигнете. Така че трябва да се тренираме да
управляваме първо самите себе си, а после и другите. Първо трябва да се научим да управляваме себе си. Вижте, в
това тяло се научавате да управлявате само себе си. Ако много обичате удобствата, накарайте тялото си да разбере,
че няма нужда от удобства. Ако тялото ви прекалено се интересува от храната или от нещо друго, накарайте го да
научи, че това не е нужно. Ако говорите прекалено много, ако приказвате прекалено, ако сте груби, просто си кажете:
“Няма да кажа и дума от сутринта до вечерта”. Така че тапас, времето за покаяние е пред вас. В това покаяние нещото,
което ще ви помогне най-много, е да обикаляте и разказвате за Сахаджа Йога. Занесете вестта за Моето пришествие и
говорете с хората как трансформацията, времето на разцвет е дошло. Ето това трябва да правите, както и да се
научите да управлявате себе си, а след това – как да управлявате другите чрез сърцата си, а не чрез ума. Трябва да
управлявате чрез сърцата си, научавайки всички качества на сърцето, за които току-що ви говорих... Смятам, че е
по-добре да прочетете някои от пророците. Ще започнете да мислите като тях. Прочетете Кабир, Халил Джубран,
всички като тях. Какво е Блейк? Той също е пророк. Не можете да говорите като него. А защо не? Той говореше чрез
своя Дух, нали така? Чистата интелигентност. Тогава ставате Шри Рама, ако успеете да го сторите. Така че днес е
велик ден. Щастлива съм, че всички вие дойдохте. И се получи толкова добре, че дойдох и ви говорих за Шри Рама. И
ви желая всички да го следвате. Уважавайте себе си. Ваша е отговорността да бъдете добри, да бъдете като Него.
Направете го. Нека Бог да благослови всички вас.
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Великденска пуджа Нирмала Палъс, Великобритания – 11 април 1982 г. В последните си лекции ви разказах как
Христос бе сътворен първо в небесата. В Деви Бхагават – ако сте я чели – Той бе сътворен като Махавишну и е
споменато много ясно, че Той бе създаден първо като яйце. Пише го в тази книга, която е написана може би преди
около 14000 години. Това е книга, която предсказва появата на Христос, и ето защо хората, особено на Запад, на
Великден си подаряват яйца в знак на приятелство. И така, първо съществуването дойде на Земята като едно яйце,
което беше Христос, и една част от него се пази в това състояние, а останалата бе употребена от Светия Дух, от
Махалакшми, за сътворяването на Христос. В тази древна книга е наречен Махавишну, т.е. най-великата форма на
Вишну. Но всъщност Вишну е Отецът, а Той е Синът, създаден от Светия Дух. Бих искала след моята лекция да бъде
прочетен, ако имате книгата, целия текст – как е сътворен Христос и кога. Той плака за Своя Баща и втори път плака
на кръста, плака в продължение на години и след това Христос, в състоянието на Махавишну, бе благословен от Своя
Баща, който Му каза: “Твоето място ще бъде по-високо от моето и ти ще си “Адхара”, т.е. опората на вселената. Вижте
как от Муладхара Той става Адхара. Всичко това става на небесно ниво, на ниво “Вайкунтха”. Може да се каже, че
после Той бе роден от Светия Дух, който беше Майката на Христос на тази земя, която не беше никоя друга, освен
инкарнация на Махалакшми, т.е. Тя е Радха. Ра – Дха. “Ра” значи енергия, “Дха” – тази, която поддържа енергията.
Много аспекти на Великден трябва да бъдат разбрани от човека, но преди всичко защо Той трябваше да умре и защо
Той възкръсна? До сега не съм засягала тази тема толкова ясно, но днес именно ще говоря за нея. Само вие можете
да разберете важността на живота на Христос. И когато се казва, че трябва да получите Реализацията си чрез Христос,
това значи, че трябваше Той да проникне в Агнйа чакра. Той трябва да бъде там. Ако Той не бе създал този процеп във
вратата, ние никога не бихме получили своята Реализация. Ето защо е казано, че ще преминете през небесните порти
единствено с милостта на Христос. Това разбира се не означава църквата, в никакъв случай. Като Сахаджа йоги
трябва да разберете, че трябва да преминете през Агнйа чакра. Това е най-трудното място, през което трябва да
преминат хората. Защото в Агнйа чакра вашите его и суперего са изцяло пораснали. Това его се развива само на
човешко ниво. Как да преодолеете егото беше въпросът и Христос трябваше да направи това. В началото, когато Той
бе създаден като Шри Ганеша, знаете историята за Неговото създаване: бе взета “Малата” от тялото на Парвати,
защото преди Своята сватба Тя трябваше да се покрие с много благовония и когато това се отдели от Нея, се появиха
Нейните вибрации. И Тя създаде това Дете, за да защити Своето целомъдрие. Постави го през вратата на своята баня,
и знаете какво се случи по-нататък. В това Дете имаше частица от елемента Земя, имаше “Притхви – татва”. Всички
центрове имат елементи в себе си, както тук е земният елемент, “Притхви – татва”, следва водният елемент, след това
въздухът. А когато дойдете до тук, елементът е светлина, Светлината. И на това място в Агнйа чакра, Той трябваше да
премине през последният елемент, който е елементът Светлина, т.е. Той трябваше да дойде в истинската Си форма –
само Божествена Сила, Омкара, можете да го наречете Вибрациите или Абсолютът, вие го наричате Логос, или нещо
подобно, първичния звук – Брахма. Той трябваше да преодолее всички елементи в Себе си. Той е изграден от Мала и
има в Себе си елемента Земя и всички други елементи. И така, последният елемент бе Светлина и той трябваше да
премине през него. Но когато дойде до Агнйа, Той трябваше да се откаже от всички елементи, така че трябваше да
умре, за да се постигне смъртта на всички елементи, които бяха в Него, за да стане пълен, абсолютен, чист Дух. Това,
което Той извърши на фино ниво, стана и на грубо ниво и за да го извърши, Той трябваше да умре, и това, което умря в
Него, бе малкото земен елемент и другите елементи. А възкръсна Чистият Дух, Чистият Брахма Татва, от който се
състоеше тялото на Христос, който бе тялото на Христос и това събитие стана. Христос извърши това, което бе
предсказано за Него. Той е Спасителят, защото Той премина през Вратата, за да изведе хората от тяхното телесно
съществуване, т.е. от това, което зависи от елементите, до съществуването, което е Духът. Възкресение е, когато вие
станете, когато от своето внимание преминете във вниманието на Духа, когато чувствате вниманието си, когато
станете Дух. Това се случи и с вас, но Той стана Чист Дух, Брахма татва, когато възкръсна, а Възкресението е събитие
на Божествената сила, която идва от Муладхара чакра просто като земен елемент и започва да расте. Тя се ражда от
там и стига до Агнйа чакра. Там бе сътворен Христос, за да премине през всички елементи и да влезе накрая в
Сахасрара и стане Абсолютен Брахма татва. Това можеше да се провали, защото Той имаше в Себе си човешки
елемент, телесен елемент, който страда. И Той страда, защото телесният елемент страда, не Духът – Духът не страда,
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но страда тялото. Той трябваше да изстрада телесния елемент и да го преодолее, да излезе извън него. А за да се
освободи от него Му трябваше огромна сила. Толкова трудно постижение – без Него никой не би успял. Той знаеше, че
така е предопределено, че то беше едно от най трудните неща, които трябваше да се случат. Чудя се колко християни
знаят смисъла на яйцето. То символизира вашето състояние преди Реализацията – когато сте в своята черупка;
когато вие сте господин “Х” или госпожа “У”. Но когато вътрешно узреете напълно, птичето е готово и това е времето,
когато вие се излюпвате. Тогава се раждате за втори път. Това е значението на възкресението на Христос и за това
хората си подаряват яйца, казвайки “Ти си това яйце”. Яйцето напомня този факт. Яйцето може да стане дух. Писано е,
че първо Той дойде като яйце, Той беше създаден като яйце – половината от Него остана като Шри Ганеша, а другата
стана Маха Вишну. След това Той дойде на тази земя и се отдели от всичките си елементи и тялото му стана чисти
вибрации. Той остана там, за да бъде събуден от всички вас, и когато вашата Кундалини издигне вниманието ви до
това място, вие също ставате Дух. Ето защо Той каза: “Аз съм портата, Аз съм вратата” – защото вие можете да
станете Христос. Но Той създаде това пространство за вас. Вие можете да се осъзнаете духовно, можете да станете
Духа. Но Христос е инкарнация. Той е Син на Бог и затова е инкарнация. И Той дойде на земята, за да ви отдръпне от
елементите във вас и да ви открие пътя към Духа. А защо това е най-трудното нещо? Защото хората са създали в
главите си всякакви изкуствени бариери. Виждате, че каквото и да помислим, каквото и да направим с нашия ум -
всичко е мъртво, невелико, изкуствено – тъй като Реалността е над вашия разум, не можете да я възприемете, не
можете да я обхванете с него. Каквото и да роди умът ви, то не е реалност. Тя е отвъд него. За човека е толкова трудно
да приеме нещо, което е отвъд разума (по времето на Христос това стана заради римляните и всички подобни на тях
хора). Ние отново повтаряме историята. Те бяха толкова егоистични, толкова изпълнени с его, че за да бъде
разрушено егото им, някой трябваше да го стори – да прокара пътека. Толкова много неща бяха доказани чрез
смъртта Му, че всички онези, които Го разпънаха, бяха глупаци, бяха его-ориентирани, бяха слепи, не можеха да видят
това, което Той видя. Не можеха да видят колко искрена личност бе Той. Те Го разпънаха. Това е огромна глупост, а те
я сториха. И това се знае, защото тези хора бяха толкова глупави, че единственото, което можеха да направят, бе да го
разпънат. Какво друго биха могли да направят?! Защото не можеха да търпят със собственото си его такава проста,
честна и правдива личност. Така че те Го разпънаха и Разпятието стана отворът за нас. Но посланието към нас е
Възкресението. Посланието към нас е Възкресението, а не Разпятието. Не Разпятието е посланието, защото Той го
стори заради нас – ето това именно евреите трябва да разберат. Преди няколко дни, всъщност днес, четох една
дискусия с Кентърберийския архиепископ и един човек му задаваше такива въпроси, сякаш са обръща към Бог. И той
каза следното: “Бих задал на Бог следния въпрос: Защо толкова много евреи бяха избити?”. - Те самите поискаха това!
Те и сами искаха да страдат, защото не повярваха в страданията на Христос. Мислеха си, че ние всички трябва да
страдаме. Его, това е его – “как така някой друг да страда заради нас, всеки по отделно трябва да си страда!” – Те не
можаха да се доверят на Христос. И всичките им по-нататъшни мисли бяха, че трябва да страдат. И така се роди
Хитлер и ги накара да страдат. Човешката глупост е отговорна за всички проблеми на земята. Друг въпрос, който би
задал на Бог е: “Защо децата се разболяват от левкемия?” – Как децата хващат левкемия? Ако родителите им са
безумни и припрени хора, те хващат болестта. Ако не сте спокоен човек, когато се ожените, когато очаквате дете,
мислите за разводи и какви ли не глупости, безумието ви започва да влияе на детето. Психологически това е
левостранен проблем, и скоро след като се роди детето, то ще се разболее от левкемия. Това е! Проблемите са
създадени от хората поради тяхната глупост. Не съществува проблем, който Бог да ви е създал. Той разрешава
всичките ви проблеми. Всичките ви проблеми Той разрешава. Видели сте дори в Сахаджа Йога, че Той разрешава и
най-дребните ви проблеми. Ние сами създаваме проблемите си с нашата глупост, чрез пристрастеността си към
елементите, към материалните неща, към материалните си навици. На нивото на земния елемент е когато материята
се качи на главата ни. Тогава имаме други проблеми като емоционалните привързаността - моето дете, моята дъщеря,
мое е, толкова съм привързан към детето си или това е моята страна, това е твоята страна. Ние създаваме проблеми.
Например въпросът с Фолкландските острови – какво можем да спечелим от тази територия? Бог не е създал
Аржентина, Чили, Англия и тем подобни. Той сътвори една еднородна структура, за която всеки трябва да се грижи –
както е създадено сърцето, черния дроб, мозъкът, носът. Ако те започнат да се бият помежду си, например едното око
с другото… смешно е! Но хората вършат същото. През цялото време го правят. Това е човешката глупост, която
създава проблемите. И когато оглупеете много, някой ужасен тип се възползва от това, както Хитлер, и идва на
Земята и се опитва да ви оправи. Вие съвсем не се нуждаете от това. Необходима ви е само мъдрост и вашата
Реализация. И това се случи днес – вие получихте Реализацията си. Великден е важно събитие за всички Сахаджа



йоги, защото ако го нямаше, нямаше да е възможно да се дава Реализация на хората. Мисля, че по-късно Гавин ще ви
прочете какво е написано за Христос в Деви Бхагават. Тази книга е написана преди 14 000 години! Той знаеше, имаше
очи да види – точно както Блейк – какво ще се случи, когато дойде Христос. Той беше наречен Махавишну. Той не е
Вишну. Той е Синът на Вишну, но колко хора разбират това за Великден? Не го разбират. Днес християнството не е
нищо друго освен умствена дейност, която е мъртва, просто безсмислена, просто както всяка друга безсмислена
религия. То се е превърнало в една от многото глупави, глупави религии, които нямат значение. Докато не получите
своята Реализация, докато не почувствате Вибрациите, докато не почувствате тази Божествена сила, която ни
заобикаля, как ще се борите? Не мога да разбера. Според Мен е глупаво да минете в другата крайност. Защото това,
което всъщност правите е, че използвате инкарнациите, за да се избивате едни други. Можете ли да си представите –
това, което идва да ви извиси, да ви издигне до по-висш живот, тези същите неща, имената им са използвани за
убиване, да се избивате едни други, да се принизявате! И накрая, ако достигнете до някое място, което не разбирате,
казвате: “Това е мистерия”. Каква мистерия е това?! В Сахаджа Йога няма мистерии. Просто всичко съществува. За
Мен човешките същества са мистерия. Не ги разбирам, не мога да ги разбера. Възкресението на Христос сега трябва
да стане колективно възкресение. Това е Махайога. Трябва да бъде колективно възкресение и да това, преди всичко
Сахаджа йогите трябва да решат да бъдат колективни. Защото за събуждането на Кундалини вие, без съмнение,
преминавате отвъд. Но вие навлизате в територията на колективността и ако не позволите на колективността да
проникне във вас, падате надолу. Например вие сте в състояние отвъд елементите, когато сте колективно същество.
Съзнавате, че сте част и частица от цялото. Осъзнайте, че трябва да помогнете на носа и очите, тъй като сте част и
частица от Цялото. Достигате състоянието, в което разбирате: аз съм важен дотолкова, доколкото и другите клетки са
подхранвани от мен и те също ме подхранват. Ние сме едно. Трябва да има пълно разбирателство. Това съзнание
идва след Реализацията и ако не разберете и осъзнаете, че това колективно съзнание е единственият начин да
останете в тази област, в противен случай ще я напуснете. Започвате да получавате вашите дребни пробойни и просто
пропадате в тях. Колкото повече разпростирате себе си, толкова повече се издигате и тогава отново имате вашите
бадхи или нещо подобно. Но може да си мислите: “Трябва да живея заради Цялото. Аз съм отговорен за Цялото. Аз
отговарям за създаване ядрото на клетката, която ще се грижи за Цялото и ако си проваля, останалите също ще
страдат. Но няма да пропадна, защото сега съм получил възкресение Навлязох в колективно състояние, където моето
същество - което е Духът – е част от колективното същество и аз трябва да стоя тук, това е моето място. Не мога да
пропадна. Това не е начинът, по който мога да живея.” Но съм виждала след Реализация хора, които не могат да
излязат от черупката си. Сте продължават да стоят в черупката си. Те не могат да разперят криле и да запеят, да
напуснат черупката си и просто да полетят. Не могат да го сторят. Те все още са прилепени към техния дребнав начин
на живот, към дребните неща. Когато отивате на почивка (on holiday), вие искате да сте отделно. Защо? Това е свято
време – свещен ден, както се казва. Това е почивката (свещения ден, б. пр.) – когато сте заедно със Сахаджа йогите,
вие наистина се наслаждавате на светостта. Кога иначе се наслаждавате на почивката? Кой е другият начин? Да
бъдете с тя е истинският свят ден. Затова всеки трябва да разбере, че трябва да разширявате вашата колективност.
Ако не го правите, тогава просто си губите времето. Тогава сте едно безплодно творение като Сахаджа йоги, което –
съжалявам, че трябва да го кажа - ще пропадне. При някои хора в началото може да се види как постепенно започват
да стават по-добри и по-добри. И когато напълно достигнете това състояние, започвате да се наслаждавате един на
друг, без да се страхувате от тях, без да изпитвате чувство на притежание към тях, без да очаквате нищо от тх, а просто
да им се наслаждавате. Това трябва да се случи. Всички клетки в нашето тяло го правят. Ако те могат, защо да не
можем и ние? Защото уж имаме твърде много разум – поне си мислим, че сме много по-разумни от клетките в нас.
Поне така се предполага, след като сме еволюирали от едноклетъчни до това състояние. И тогава сте най-добрият
пример от Божието творение. Вие сте най-висшите хора. Защо тогава да не се наслаждаваме на колективността?
Когато се получили възкресението си, тогава първото нещо, което трябва да се случи, е да разберете, че повече на сте
индивидуално, а че сте колективно същество. Вече не сте отделен индивид. Всичко, което ви кара да затваряте в
обръч вашата индивидуалност, трябва да бъде изхвърлено. Вие вече не сте отделен индивид. Всички проблеми, които
ви връхлитат като индивидуални проблеми, са абсолютно безполезни, фалшиви и безсмислени. Мислете за
колективните проблеми. Аз се наслаждавам на такива хора. Например онзи ден Фърджи много искаше да разбере кои
са добрите места в Бристъл, имащи вибрации от Майката Земя. Той се безпокоеше за всички в Бристъл, за всички от
Ямайка, а после и за всички англичани и за целия свят. Ето такива трябва да бъдете. Не бива да мислите как да
омъжите дъщеря си или как да си купите билет до еди-къде си. Трябва да се откажете от всички тези глупави идеи.



Защото всички вече влязохте в Царството божие и Той ще се грижи за вас. Защото сте установили в себе си това
състояние на колективно същество. Всички други неща ще отпаднат. Постепенно всички ще се променят. Видях, че и
най-трудните хора вече се подобриха. Но какво става с вас, с тези, които подобряват другите – какво става с вас?
Колко далече стигнахте? До къде стигна вашата вяра, че “аз съм в Царството божие и всяка моя постъпка е
напътствана и водена от Него, и аз осъзнавам това? Аз осъзнавам, че влязох в Царството божие, което се изразява
чрез моята колективност”. Така че колективността е природата на един Сахаджа йоги и това трябва да бъде разбрано
от вас. Нека Бог да ви благослови!
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Пуджа на Сахасрара Ле Ренси, Франция - 5 май 1982 г. Това е велик ден за всички нас, търсачите, понеже последното
дело на Божественото – отварянето на последния център във великото Първично същество – беше завършено на 5
май 1970 г. Това е най-великото събитие на всичките духовни събития във Вселената. То беше извършено с огромно
внимание и с огромно нагласяване. Не е в пределите на човешкото разбиране как нещата бяха изработени в небесата.
Именно вашият късмет и Божията любов осъществиха това удивително чудо. Без това събитие нямаше да съществува
възможността да се дава масова Реализация на хората. Тя можеше да се направи за едни-двама души тук-там, но да
се даде такова масово пробуждане нямаше да бъде възможно. Както знаете, в Сахасрара са седалищата на седемте
главни чакри. Съществуват хиляда нади, или както ги наричат пламъци, и всяка една от тях има 16 000 сили. Всяка
нади борави с определен тип личност, а чрез пермутациите и комбинациите на всички тези нади се полага грижа за
човешките същества. Веднага щом Сахасрара беше отворена, цялата атмосфера се изпълни със страхотна Чайтанйа и
в небето имаше страхотна светлина, а цялото това нещо се изсипа на Земята като пороен дъжд или водопад с такава
огромна сила, че Аз сякаш изгубих съзнание и се замаях. Събитието беше толкова страхотно и толкова неочаквано, че
бях слисана и потънах в тишина пред неговото величие. Видях първичната Кундалини да се издига като голяма пещ, а
пещта беше много тиха, но изглеждаше горяща, сякаш нагрявате метал, с много цветове. По същия начин Кундалини
се показа като огромен комин, като на топлоелектрическа централа, и се разгъна като телескоп на няколко части,
една след друга – шат, шат, шат; ей-така – и божествата дойдоха и седнаха на местата си, на златните си тронове, и
повдигнаха цялата глава като голям купол и я отвориха, и тогава този пороен дъжд напълно Ме напои; Аз започнах да
виждам всичко това и се изгубих в тази радост. Както е един творец вижда завършена собствената си творба,
почувствах радостта от великото осъществяване. След като излязох от това красиво преживяване, се огледах и видях
човешките същества така слепи, и се потопих в абсолютна тишина и желание да взема техните купички, за да се
изпълнят с нектар, а не с камъни. Сахасрара е най-красивата част от вашето същество. Тя е красив лотос с хиляда
венчелистчета в различни цветове, изглеждащ като разпалени пламъци. Това е нещо, което е видяно от мнозина, но
да се види този изливащ се пороен дъжд е като да се види как тези пламъци се превръщат във фонтан, многоцветен
фонтан, благоуханен фонтан; представете си цвете да разпръсква своите цветове и аромат наоколо. Хората са писали
много малко за Сахасрара, понеже каквото и да са видели, то е било отвън, и за тях е било невъзможно да го видят
отвътре. Дори и да успеете да го видите отвътре, ако цялата ви Сахасрара не е отворена, не можете да видите нейната
красота, защото когато е затворена, цялата, вие просто преминавате през един отвор и излизате от нея. Но само си
представете един огромен хилядолистен лотос, а вие седите в съцветието му и наблюдавате всички онези
венчелистчета, всички много красиво оцветени, и уханни, и пулсиращи в блажената радост. Да се остане в това
положение е идеалната позиция, но подир тишината вие се изпълвате със страхотно състрадание и любов и бивате
повлечени навън към хората, които все още не знаят какво е да имаш очи. И после се опитвате да насочите
вниманието си към Сахасрата на милиони хора; и след това започвате да виждате проблемите, които съществуват в
Сахасрара. И дори да желаете да отворите Сахасрара, това е много трудно нещо, защото канализирането на
Божественото към човешките същества, трябва да бъде извършено чрез човешките същества. Силата може и да е във
вас, но тя трябва да бъде канализирана чрез човешките същества. През целия си живот не съм познавала много
реализирани души. Как да имам такива? Как да се получи това? Така че започнах да се оглеждам за хора и срещнах
една възрастна жена на 70 години, а тя беше обезпокоена за нещо много грубо и когато дойде да Ме види, се
почувства много омиротворена. Нейната Сахасрара беше много износена и в Мое присъствие жената си мислеше за
нещо друго, не за Духа, а мозъкът й беше покрит от облаци и мрак. Отново и отново трябваше да го просветлявам, но
тя не получи своята Реализация. Повечето хора, които дойдоха да Ме видят в началото, идваха при Мен, за да ги
излекувам. Тази способност я имах от дете. И също можех да давам Реализация, на малко хора преди това, но те
трябваше да бъдат искрени, артха. Не срещнах нито един от това качество, понеже не живеех в гората; живеех като
нормално човешко същество сред други нормални човешки същества, а те не бяха така искрени, така артха, а Аз
трябваше да върша тази работа сред тях. Как да им говоря за реалния свят, който съществува, и за фалшивия, в който
те живеят? Една жена, която първа получи Реализация, дойде да Ме види, само защото беше обсебена от идеята за
търсачеството. Тя търсеше и при нея се получи. Това не беше най-щастливият ден, защото тя беше една от онези,
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които бяха реализирани индивидуално. С това велико събитие би трябвало мнозина да я получат едновременно. През
1970 г. имахме програма в Борди и там първо един господин получи Реализация вечерта. Нас следващия ден имаше
негативни сили, които действаха сутринта, и заговориха за фаворитизъм. Можех да видя в атмосферата, че
вибрациите се развалят. Вечерта взех много силно, твърдо отношение. Бях много разярена, никога преди не бях
изпадала в такава ярост и ги пометох всички. Изненадващо, дванадесет от тях получиха Реализация. Това беше
най-великият момент. След това мнозина я получиха, един по един. Трима от тях, връщайки се, получиха Реализация
във влака, внезапно почувстваха вибрациите. Така че масовата еволюция започна. Сахасрара е вашето съзнание.
Когато е просветлена, вие навлизате в техниките на Божественото. Има две техники: техниките на Божественото и
техниките, които следвате. Вие не можете да действате като Божественото, но можете да използвате Божествената
сила и да я насочвате. Например, Божественото се грижи за всички събития във вселената. Най-дребната частичка е
контролирана от Божественото. Когато Сахасрара се отваря и вашата Кундалини докосва областта на фонтанелната
кост, един вид възпламеняваща сила е готова във вашата Сахасрара. И щом областта на фонтанелната кост се отвори
в Брахмарандра, милостта на Духа запалва тази възпламеняваща сила и вашите нади се просветляват. Не всички
нади, но доста от тях; не по цялата дължина, а по-скоро периферията. Ето как получавате вашето просветление.
Толкова много неща се случват, поради това че вашите седем центъра са в Сахасрара. Със светлината вие виждате
относителните им позиции. Имам предвид, че не ги виждате, а че това работи във вашия съзнателен ум. Съзнателният
ви ум усеща интеграцията вътре във вас. Рационалността, която е отделена от сърцето, става едно със сърцето. Става
едно с вашето внимание. Където и да се насочи вашето внимание, ние действате по колективен начин. Всичките
дейности на вашето внимание са благословение. Самото ви внимание е ефективно. Вашето внимание е много важно,
желанията ви са дори още по-важни, понеже това е такова интегрирано нещо – вашите желания и вашето внимание
стават едно. Каквото е добро за Духа, вие го желаете, а вниманието ви отива към онова, което излъчва духовна
енергия. Приоритетите се сменят много бързо. Онези хора, които не са примитивни и не са еволюирали, може и да не
открият това събитие. Но тези, които са умствено развити, има внимание, което се опитват да изпробват. Те първо
искат да видят как да издигат Кундалини. Това желание да се види това е логично. За балансирания човек изобщо
няма никакво задаване на въпроси; имаме някои такива сред нас. Те просто стават и никога не разпитват. Просто се
установяват. Те са невинни, те са интелигентни, най-вече са духовни. Но каквито и да са недостатъците в качествата
ви, те могат да бъдат коригирани чрез вашата Сахасрара. Най-напред трябва да свалите егото си, понеже ако има его,
то притиска Сахасрара. Също суперегото трябва да се намали, защото то също притиска Сахасрара и причинява болка.
Така че поддържайте Сахасрара в здравословното й състояние. Човек трябва да осъзнае, че неговите приоритети
трябва да се променят. При някои хора това отнема време, така че те трябва да положат нарочни усилия. Съществуват
много книги; ако ги четете, те подсказват антибожествени дейности. Просветлената Сахасрара не харесва такива
неща. Тя се затваря обратно. Тези неща са като отрова; тя не харесва никаква отровна мисъл да влиза в ума. Ако
продължите с отровата, тя отново се затваря. По същия начин хората, които са избухливи, прекалено избухливи, и с
всички други проблеми на егото, ако се опитат да подтискат Сахасрара, тя също започва да се затваря. Онези пък,
които са имали обусловености от фалшиви гуру и фалшиви книги, може и от погрешните родители, от лошата страна,
от лошото детство, също не позволяват на Сахасрара да расте по нейния здравословен начин. Именно само
Сахасрара трябва да расте, не Духът. Колкото по-чувствителна е Сахасрара, толкова повече приема духовните
качества на Духа. Всъщност, мирът се усеща в Сахасрара. Блаженството също се усеща в Сахасрара, понеже това е
мозъкът, а мозъкът е венецът на нервната система, централната нервна система, или на самото съзнание. Така че с
едничкото отваряне на Сахасрара работата не е свършена. Ние трябва да имаме повече и повече канали, които ще
действат като нади с техните различни сили и могат да изработят нещата по подходящия систематичен начин. Но
онези хора, които се глезят с разточителни навици след Реализацията, запушват потока на надите и са наистина
много вредни за Вирата. Подобни хора би трябвало наистина да напуснат Сахджа Йога и да се пазят; или би трябвало
да бъдат помолени да напуснат, а ние да имаме строго отношение с подобни хора, които стоят против великото дело
на Божественото. Онзи, който иска да развива Сахасрара, би трябвало да знае, че не бива да се движи с лоша
компания, а винаги да е в компанията на други Сахаджа йоги; не бива да има своя лична отпуска или лично време, а
повечето време да прекарва в компанията на други Сахаджа йоги. След Сахасрара, когато сте над Сахасрара, можете
да видите, че е много важно да поддържате всички тези нади заедно, а всички центрове и всички божества трябва да
се пазят непокътнати и интегрирани. Вие започвате да виждате вашето его и суперего. Ще бъдете в състояние да
видите как се самозалъгвате и как мамите себе си, как убеждавате себе си, че сте много добри, как се радвате на



уловките на егото. Сахаджа Йога е за хора, които са Духът, така че всички други неща трябва да отпаднат. Всички
погрешни идентификации трябва да отпаднат. Човек може да го направи чрез съзнателния ум, както казах, би
трябвало наистина да коригира себе си, защото след Реализацията каквото пожелаете, но става част от Божественото
желание; каквото плавите, то става част от Божественото действие. Така че човек трябва да помни, че чрез
съзнателно усилие може наистина да открие себе си и да види дали наистина е честен в това отношение. Ако сме
честни, може да се види, че колективът е единственият начин да се разшири Сахасрара. За това е нужна толерантност,
нужна е мъдрост и е нужна висотата на пророци, каквито вие сте, и би трябвало да говорите като пророци. Всъщност
трябва да обучите себе си как говорите като един пророк. Той не го прави неискрено или играейки роля. Понеже сега
сте пробудени. Когато не сте пробудени, каквото и подобно нещо да правите, то е изкуствено. Сахасрара е
контролиращата, водещата и еволюционната сила и за да я държи в пълна готовност за растеж и разширяване, човек
трябва да гледа собствения си растеж. Никога не оправдавайте собствените си грешни действия. Ако започнете да се
оправдавате, мислите за това. Ние нямаме време да мислим за това. Трябва да мислим за другите, понеже те също са
във вашия мозък. И когато започнете да мислите за другите, да им говорите за тяхното възкресение, вашата
Сахасрара определено ще увеличи размера си и фината си същност. Чувствителността също ще се увеличи,
дълбочината също идва. Тя е също като дърво – растейки, корените му се разпростират. Така че трябва да излезете от
черупките си и да разперите криле. Трябва да се откажете от всички дребнавости в ума ви. Трябва да живеете като
мащабна личност, която да дава подкрепа, насоки, помощ и пробуждане на хиляди. Ако този ден на Сахасрара във
Франция установи нов динамизъм в тази страна, Аз съм сигурна, че се хване в мислите на хората. Ще отеква в умовете
им, тяхното съзнание ще се предава в съществата им и те ще започнат да мислят по новому. Сега този прелом ще се
случи и хората ще подходят към истината логично. Ще стигнат до правилни заключения и ще се откажат от всичко
онова, което е ненужно и безполезно. Сахасрара е тронът на Духа. Колкото по-голям е царят, толкова по-голям е
тронът. Начинът, по който се отнасяте към вашия Дух, е изразен във вашата Сахасрара и ето как можете да давате
Реализация, и тогава ставате фино същество. Чрез вашите съзнателни усилия можете да влезете в съществата и да
издигнете Кундалини у другите. Просветляването на Сахасрара също ви дава нова светлина да видите всички сукшма,
всички фини събития в атмосферата. Когато се заразвивате все по-високо и по-високо, можете да видите вибрациите
като светлинки около вас. Може и да нямате интерес към много неща, но ще се удивите как ставате майстори във
всичко, сякаш мозъкът ви проявява желаното от вас. И именно това обеща Кришна, който всъщност е Вирата. Така че
вие ставате господари на вашия мозък, понеже всъщност Духът е господар на мозъка. Колкото повече въвеждате
вашия Дух във вниманието си, толкова повече Сахасрара увеличава размера си; светлината й се разпростира и вие
ставате по-силен Сахаджа йоги. Най-великото нещо за Всемогъщия Бог е да каже: „Виж, това се случи”. Така че за
момента Той може да отложи яда и гнева си, така че може да прости на човешките същества за техните грешки, за
техния инат и за детинските им лудории. Нека човекът да израсне да види славата и величието на своя Баща. Нека
също получи силата да понесе състраданието на Бог. Нека също да види Сахасрара да се развива до такъв размер, че
да може да извърши делата на Божественото чрез своите съзнателен ум. Сахасрара има една мантра и това е
„Нирмала”, тоест трябва да я държите незамърсена, чиста и непорочна. Ето това е вашата работа. Просто се опитайте
да я пазите чиста и незамърсена и това определено ще отбележи друга стъпка, друг ускорен скок в едно ново
измерение за много повече човешки същества. Огромно удоволствие е да бъда днес в Париж, така че вниманието на
целия свят да е върху Париж, върху Франция. Тази страна, която беше проклета и пренебрегната от всички божества,
понеже човешките същества наистина много грешиха. Нека всички божества се установят в тази страна, защото тя е
вниманието и каквото и внимание да обръщаме, то ни се предава чрез Сахасрара. Така че нека Сахасрара на Франция
да бъде отворена и вниманието на Франция да бъде насочено към Духа и вечния живот. Това е много важна страна и
ето защо Аз реших да празнуваме деня на Сахасрара тук. Отговорността на френските Сахаджа йоги е много
по-голяма. Те трябва да променят методите и стила си. Те трябва да станат мили, любезни и здрави хора, но в същото
време би трябвало да са много силни Сахаджа йоги, така че когато другите ги видят, да виждат превъзходството им.
Преди деня на Сахасрара имахме толкова успешна сесия. Много съм щастлива от това. Сега Аз благославям всички
центрове по света, които са се молили или се молят, за да им дам много развита Сахасрара, просветлена такава, та да
могат да се разраснат толкова много, че да станат едно с Цялото. Нека Бог да ги благослови.
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... добри обусловености. В смисъл че по същия начин може да имате добри навици и лоши навици. Навиците могат
както да потиснат или пречат на израстването ви, така биха могли да ви помогнат да се стабилизирате.
Обусловеностите идват при вас от материята, с която си имате работа всеки ден. Когато едно човешко същество види
материя, то я напада и иска да я използва за свои собствени цели. Човекът променя формата на материята за свои
лични цели. Започва да се привързва към материята като към комфорт или като към нещо, което му помага или води
в живота.

Колкото повече започнете да зависите от материята, толкова повече си отива вашата спонтанност, защото се
занимавате с мъртвото. Едва когато материята се превърне в мъртва същност, ние се занимаваме с нея. Когато тя е
жива, не й обръщаме толкова голямо внимание. Мъртвата материя се загнездва в нас, когато започнем да
използваме я за наши лични цели. Но как иначе да съществуваме? Това е въпросът, който хората могат да си зададат.
Ако Бог ни е дал материалния свят и материята, за да я използваме, нима не трябва да ги използваме? Нима не бива
да им се радваме? Но ние не се радваме. Преди... Себереализацията не можете да се наслаждавате на каквато и да е
материя. Преди Реализацията единствено може да си създадете навик и да се превърнете в роби на материалното.
Основополагащ принцип в икономиката е, че желанията ни като цяло никога не могат да бъдат задоволени. Например,
днес искате да купите нещо - да речем килим. Добре, купили сте го. И ето, че той се превръща в главоболие, защото е
ваше притежание и трябва да се грижите за него. Най-напред трябва да го застраховате, да се притеснявате за него да
не се развали. После отново ви идва желанието да купите нещо друго. И така купили сте килим и точка. Но трябва да
се сдобиете и с нещо друго, и с още нещо. Това не ви удовлетворява, не ви носи радост. Материята не може никога да
ви донесе радост. Духът е този, който ви носи радост. И когато израснете, когато станете Духа, тогава материята
придобива друго значение за вас, ценността на материята става различна.

Сигурна съм, че Джейсън ви е казал, че когато получите Реализацията си, започвате да чувствате хладен полъх по
ръцете. По отношение на материята е полезно да сте реализирана душа, защото на мига разбирате кое е добро за вас
и кое не. Например, ядете нещо, което не е добро за вас. Веднага вибрациите ви спират и чувствате топлина. Дори
само гледайки храната може да се случи. Искате да седнете на стол, на който е седял някой много лош човек, веднага
ще почувствате: „О, нещо не е наред на това място.” Чрез вашите вибрации, защото това е нещо конкретно, абсолютно.

И тези обусловености могат да изчезнат, тези навици могат да бъдат преодолени, само ако станете Духа, защото
Духът винаги е доминиран от материята. А Духът трябва да преодолее господството на материята. Всъщност, Духът не
може да бъде доминиран от нищо. Искам да кажа, че той е закрит, точно както слънцето е покрито от облаци. В този
смисъл цялото това господство или по-точно може да се нарече нашето робуване на материята, ни кара да
доминираме Духа, тоест да го забулваме с облаци. Те са там и затова не можем да видим Духа. Не можем да го
почувстваме. Не чувстваме спонтанността в хората, а тя е красотата на Духа.

И така, когато преценяваме един човек, по какво съдим? Как изглежда този човек, с какво е облечен, как върви. Какви
са маниерите му, знае ли да казва “Благодаря”, “Извинете” или не. Всички тези неща ни впечатляват много. Каква кола
има, каква къща има. Може да пропуснем така един светец, един свят човек. Може отново да подминем Христос,
защото той е син на дърводелец. Как ще Го разпознаем? Има ли някакъв начин, по който можем да разберем кой е
Христос?

Много хора сега говорят: „Христос ще дойде, ще се покаже по телевизията.” Всеки там може да се представи за Него.
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Как ще ги различим? По някаква дреха или заради нещо, което са направили? Вижте, повечето от картините,
изобразяващи Христос, и повечето от неговите статуи, които съм виждала, нямат нищо общо с Него, нищо общо. Те са
ужасни, направо на нищо не приличат.

И така, как ще разберете дали това е Христос или не? Или това е някой шарлатанин, дошъл нарочно да ни отдалечи от
реалността. Няма начин да разберете кое е истина, защото прекалено сме привикнали към различните материални
форми, които съществуват. Например, представата ни за изкуство също е изградена въз основа на това. Харесваме
такова изкуство.

Ако ги попитате защо, хората ще кажат: „Ами защото това притежава нещото наречено хармония”, или може би “Това
има по-добри пропорции” и др. подобни. Но от къде знаете?

Знаете, защото сте чели някакви книги или сте разбрали от някого, че това е изкуство, че е красиво. Искам да кажа,
поставяте на нещо етикет “красиво”, но то такова ли е в действителност? Ако нещо е красиво, то трябва да е Духът,
защото Духът е красота и красотата е Духът. Така че “красиво” ли е това? Как определяте, че това изкуство е красиво,
а онова - не? Например, ако вземем всички стандартни представи за женственост, не бих нарекла Мона Лиза красива.
Искам да кажа, в наши дни жени тънки като вейки са считани за красиви. Така че от къде на къде наричат Мона Лиза
красива? Какво става? Хората се тълпят с хиляди, за да я видят. Защо? Какво е това? Само вибрациите могат да ви
покажат, че тя излъчва вибрации. Тя е привлекателна за вашия Дух, без да разбирате. Вие не го осъзнавате. Но тя е
привлекателна за Духа ви. Ето защо навсякъде ценят тази картина.

Но когато обусловеностите се превърнат в колективни, когато която и да е обусловеност стане колективна и вие
приемате, че еди-какво си е красиво, друго пък е реалност, а трето е спонтанност, тогава започва объркването.
Объркването започва в мига, когато това стане на колективно ниво. Например, срещнах последователи на едни гуру и
ги попитах: „ Защо смятате, че вашия гуру казва истината? Какво вие е дал той?”. Един от тях отвърна: „Както си стоя
на стола, просто започвам да подскачам от само себе си. Аз съзнателно нищо не правя, става спонтанно.” А
движенията, които извършваше тялото му в Мое присъствие, бяха ужасяващи. Всеки би съжалил, би се загрижил за
такъв човек, който не може да стои пет минути нормално.

Жена от публиката казва: Извинете, не беше от спонтанно, а от нерви...

Шри Матаджи: Да, и Аз това казвам...

Жената: Това, което казват, е не е вярно.

Шри Матаджи: Кое?

Жената: Всичко.

Шри Матаджи: От къде идвате?

Жената: Живея малко по-нагоре.

Шри Матаджи: А, ето защо! По-добре си вървете.

Жената: Не се притеснявайте, отивам си.

Шри Матаджи: Вижте, сега ще отиде в кръчмата.

Трябва да се опитате да разберете финото. Какво ако сте се уверили в нещо? Ето например, някой започва да



подскача. Тя правилно отбеляза, че това са нерви. Това означава, че не можете да контролирате нервите си, нали?
Нали така? Не ги контролирате. Не сте ги контролирали. Спонтанността не ви заробва. Ето това се опитвам да ви кажа.
Не прави това, а ви превръща в господар. Спонтанността трябва да ви превърне в господар, не в роб на каквото и да е.
Тя трябва да е от ТМ (Трансцедентална медитация), защото там хората подскачат така, а накрая свършват като
епилептици. Излекувах толкова много от тях. Не знам дали сега присъстват някои. Дори ръководителят на тяхната
академия в Шотландия - академията на летящия отряд, както ги наричам Аз, където хората плащат три хиляди - а ето
този мъж е един от пострадалите. Когато го изстрадат на гърба си, тогава разбират какво е това. Онзи ден се
срещнахме с човек, който имаше толкова чести пристъпи на епилепсия. Горкото дете, беше само на двадесет и шест
години, млад човек, който би трябвало да се радва на живота, а преживяваше такава травма, не може да си
представите. И ако това се случва на някого, който ходи при някой гуру, за което и е платил, как може това да е
изобщо близо до Духа? Ето това се опитвам да ви кажа - че Духът ви дава спонтанност, чрез която вие сте господарят.
Вие сте свой собствен господар, пълен господар, няма заробване от какъвто и да е характер, няма създаване на нови
навици. Всички навици отпадат. Вие ставате толкова, толкова спонтанни, че не е нужно Аз да ви давам обяснения. Вие
просто се отървавате от всички навици и ставате свой собствен господар.

Ето това трябва да се случи с вас. Но ако вместо това, вие се отдадете на неща, които ви заробват, те ще ви харесат за
известно време, защото не можете без това. Но ако наистина се замислите, ще видите, че не това сте искали.
Стремежът ви е бил да станете свой собствен господар.

Ето на тази схема, както е показано, ние имаме две сили – лява и дясна. Лявата е силата, която ни дава обусловености
– Лявата страна, подсъзнателното, колективното подсъзнателно. Това ни дава обусловеностите. Ако се опитате да
отхвърлите всичко това, то тогава от дясно ситуацията е дори по-лоша. Тя ни дава способност за действие, но чрез
това е възможно да станем много егоцентрични. Така че и двете може да създават проблеми.

Да приемем, че кажете: „Добре, ето аз няма да имам никакви обусловености, от когато и да са те. Какво лошо има да
направя това или онова?” Но ако продължавате да сте водени от тази представа за свобода, това ще е разпуснатост, а
не свобода. Защото зад свободата трябва да стои мъдростта. Така че и двете крайности, изпадането в двете
крайности е погрешно.

Тогава, какво е добре? В центъра да не ставате обусловени и да не сте егоцентрични. Но как да постигнем това е
проблемът. Как да го направим? Да си спонтанен, означава да си напълно свободен.

Аз бих оприличила тези две сили на спирачките и педала на газта в колата. Вие използвате и двете сили. Първо
спирачките, после педалът на газта. Опитвате се да контролирате тези две сили. Но на първо време е трудно да
разберете как може да използвате тези сили. Постепенно, с практиката ще се научите. Ще се научите да карате
колата, ще станете добър шофьор. След като станете добър в шофирането, все още не сте майстор, но в последствие
постигате и майсторство. И така майсторът, водачът в нас е Духът. Но преди Реализацията не сте водачът, защото той
не е влязъл в съзнателния ни ум. Той не се изразява чрез съзнателния ни ум. Искам да кажа, че не сме подчинени на
неговите сили.

Духът съществува, Той има свои собствени сили. Но ние не сме почувствали тези сили в себе си. Веднъж щом това се
случи обаче, ние придобиваме нашите собствени сили, които са там. Силите са в нас. Те са нашите собствени сили. Не
е нужно да ги взимате назаем от някого, да молите някого, те са в нас. Духът е в нас – единственото нещо е, че Духът
трябва да донесе светлина в нашето съзнание. Трябва да дойде в нашето съзнание.

Ако си послужим с проста медицинска терминология, ще видим, че Духът трябва да прояви своето действие в нашата
централна нервна система, така че да осъзнаваме какво вършим. Не просто да започнем да подскачаме от стола или
както някои хора казаха: „Просто започнахме да го правим.” Това е хипноза. Не е редно. Така не сте в съзнание.
Правите го под хипноза. Тя идва от външна сила. Това не е вашата собствена сила, вашето съзнание или разбиране, не
е вашите сили. То идва от някой други, защото не го правите вие.



Точно както материята има силата да ни подчини, има някои материални неща, бих казала, които са много опасни,
които са се установили. Например, ракът - да речем - ракът ни подчинява. Той е нещо много сериозно. Ракът може да
ви подчини, но вие не може да го надвиете. Да вземем много конкретен пример. Как се причинява? Лекарите дават
най-различни неща. Ние, в Сахаджа Йога можем да лекуваме рак, определено може да бъде излекуван на сто
процента, правили сме го вече. Много Сахаджа йоги са излекували рака. Как? Много просто. Вие ставате свой
собствен водач и успявате да овладеете болестта, овладявате всичко. Защото господарят е във вас, но не е влязъл в
съзнателния ви ум и това е единствената липсваща брънка от веригата, а когато тя се получи, се случва Йога,
осъществява се единението.

За сега ще се ограничим само със Себереализацията, следващия път ще ви разкажа за Бог. Себереализация означава,
че Духът влиза във вашия ум. Сега да видим какво предизвиква рака. Да видим как става това. Той се причинява от
действие на Лявата страна. Левостранни действия ще рече емоционални травми, емоционални проблеми,
емоционални катаклизми, несигурност – всякакъв вид неувереност може да ви тласне на ляво. Тези ужасни гуру ви
тласкат още по-наляво, защото ви хипнотизират. Тласкат ви на ляво. Вкарват ви някакъв дух или не знам точно какво
правят, но ви тласкат наляво. Всички действия, които не идват от Бог и са упражнявани върху вас, ви тласкат наляво,
защото не може да израствате в центъра. Така че минавате или наляво или надясно.

Когато прекалите с горе описаните неща, като черна магия... – тук имате нещо друго, за което чух, ръководител на
някаква организация и представете си, всичко което този човек погледнел вкъщи, се движело. Той дойде в Сахаджа
Йога и каната с вода се движеше напред-назад, другите предмети също и той не можеше да обясни какво се случва в
стаята му. Просто си седеше в стаята и видя, че нещата се движат. Случват се такива неща. Какво е това? Какво е
това, което предизвиква неща, които не можете да контролирате. Отново стигаме до същото – нещо, което не може да
контролирате. Така че вие навлизате в област, в която бивате контролирани, вие не се контролирате и когато
навлезете в тази сфера, винаги Ми е правило впечатление, че всички пациенти с рак са засегнати от това. Повечето от
тях.

Те не осъзнават, не знаят как се забъркват в това. Например, ако да речем една жена изпитва несигурност по
отношение на съпруга си, смята, че той може да я изостави всеки момент. Тя го обича. Каквато и да е причината, тази
жена може да хване рак на гърдата, защото несигурността се загнездва в един от центровете - ето може да го видите
тук - Сърдечния център, наричаме го Централно сърце. И така, ако този център излезе от строя, ако дадена жена се
чувства несигурна за нещо, тя може..., тя се поддава на атака и може да получи рак. И така, трябва да разбираме
живота в неговата цялост, а не едностранчиво. Цялостното въздействие на живота, цялостното му влияние,
цялостната връзка с живота трябва да бъде разбрана. Нито един лекар не знае това. Дали ще знае, когато лекува
някой пациент, да кажем от рак на гърдата, дали ще знае, че тази жена изпитва несигурност?

Има и друга болест – анорексия - много момичета страдат от нея. Те просто не ядат, а отказват да се хранят. Сега не е
ясно защо става така. Лекарите не могат да го излекуват, никой не може. Каква е причината? Взаимоотношенията на
едно момиче, на една дъщеря с баща й. Ако да кажем бащата почине и дъщерята не може да вижда баща си или в
сърцето си тя го обича, но не го показва, или пък има някакви лоши взаимоотношения между баща и дъщеря, се
получава този проблем - анорексия. Ще се удивите, но лекарите не могат да стигнат – тук има лекари - медицината не
може да се доближи до същността на проблема. Защото ние не разглеждаме човешкото същество в неговата цялост.
Бог е създал много деликатен инструмент. Начинът, по който сме груби с другите, по който се опитваме да
притесняваме другите, да предизвикваме несигурност в тях, да се чувстват безчестни, несправедливи. Без да си
даваме сметка, ние наистина създаваме огромна несигурност, а подобна несигурност може да породи нелечими
болести, за което ние не си даваме сметка.

И така, за да разберем цялото, какво трябва да се случи с нас? Трябва да достигнем до това състояние, в което можем
да видим Цялото. Ето, ако сега например Аз трябва да видя целия Брайтън, какво трябва да направя? Трябва да се



кача на самолет и да го погледна от високо. Ще мога да видя цялото. По същия начин във вашето съзнание, във
вашето разбиране, трябва да се издигнете до точка, от която може да видите Цялото. Ако нямате поглед върху него,
частичният поглед или – можем да кажем - малкото, което виждате, може да създаде объркване, проблеми и някои от
тях могат да са от много сериозно естество. Защото като човешки същества, ние не знаем какво представляваме.
Това е най-големият проблем на човешките същества - те ще кажат: „Не ми харесва...”. Кой е това „аз”? Духът или
егото? Кое е това, което не харесва? Или това са вашите обусловености, понеже сте възпитани по определен начин и
не харесвате нещо? Коя част от вас не го харесва? С изненада ще откриете, че това не е вашият Дух, защото ако Духът
харесва, как ще го разберете? Може само чрез вибрации. Когато почувствате вибрациите, само тогава може да кажете
„Да, моят Дух го харесва”, защото се излъчват вибрациите.

Бидейки човешки същества, ние сме все още на преходен етап. Не сме достигнали до този етап, който се нарича
Себереализация, в който ставате Духа – целта е да станете. В който ставате Духа и знаете какво харесвате. Вие
действително знаете какво действително харесвате, защото сега вие сте действителността - не обусловеностите,
никакво егото - а това, което всъщност сте, е вашият Дух.

А изненадващо, Духът е колективно същество. Но не изкуствено колективен в нас, като „Ето, сега всички сме от
Брайтън, затова сме едно” или „Ние сме от една улица, за това сме едно”. Не по такъв начин, а е нещо, което сте, вие
сте напълно колективни и започвате да усещате колективността в себе си чрез различните центрове, които работят. И
може да почувствате другите, можете да ги почувствате по върховете на пръсти си. Можете ли да повярвате? В
Библията е написано, че ръцете ви ще говорят. Описанието на сегашната епоха е, че ръцете ви ще говорят. Защо
хората да не разберат как става това? Как може ръцете ви да говорят? Това е, което се случва – на върха на пръстите
си започвате да усещате и разбирате какво е реалност, какво е красота, какво е радост, какво е любов.

Лявата страна е тази, която е замърсена, и проблемите в нея ни карат да изпитваме физическа болка. Много е
болезнено да имате левостранни проблеми – много боли. Болката не може да се обясни, никой не я разбира, никой не
може да я излекува, не можете да кажете на другите и хората си мислят, че сте неспокойни и ви лекуват психиката, а
вие не разбирате защо изпитвате болка. А тя идва от Лявата ви страна, от подсъзнанието.

Но отвъд подсъзнанието е колективното подсъзнание и то включва в себе си всичко, което е създадено от самото
Сътворение чак до днес. И веднъж навлезли в подсъзнанието, вие се изгубвате в него. Толкова силно сте обладани от
силата на подсъзнанието, че не може да я разберете, не можете да я избегнете, тя е отвъд вас – не може да не й се
подчините. И тя нараства. Попитах някои хора: „Защо продължихте да го правите след като знаехте, че не вие, а някой
друг го върши? Защо все пак продължихте да го правите?” Те казаха: “ Майко, сякаш бяхме под одеялото, беше тъмно,
не знаехме, че стоим на едно място и просто продължавахме по същия начин.”

Както ви казах последния път, чувството за вина е най-голямата блокада. Той ви блокира най-много, защото щом
започнете да се чувствате виновни този център отляво на Вишудхи се замърсява и става много трудно. И не знаете
защо се чувствате виновни. През цялото време се чувствате виновни, но не знаете защо се чувствате виновни, защо
ви идват тези идеи за чувство на вина, а те ви държат далеч от радостта, от това да се наслаждавате на всичко, да сте
спонтанни. Защо? И това обяснява защо понякога сме много нещастни без причина. Всъщност, Бог не ни е създал да
бъдем нещастни. Той ни създаде толкова красиво, толкова внимателно. Той ни създаде с такава любов и
състрадание, за да не се чувстваме нещастни за нищо. Не ни дава никакви болести, нито проблеми. Ние си
създадохме тези проблеми и стигнахме до крайности в Лявата и Дясната страна. И тъй като днес говоря само за
Лявата страна бих казала, че да се чувствате нещастни без причина също е погрешно, не е справедливо спрямо вас
самите.

Хората, които са левостранни трябва да знаят, че са Духът, че са красотата, която трябва да се прояви, която трябва да
изрази себе си. Не са хора, които трябва да страдат през цялото време и да живеят като нещастници. Не, те не са. Но
тъй като го приемат много навътре, натоварват себе си прекалено, те просто стават такива. И за да избегнат това
претоварване – сами разбирате - те може да придобият някакви други навици. Много хора се захващат с алкохола



поради това, че не могат да понесат болките на живота. Затова стигат до там... но щом Духът се пробуди във вас, вие
ставате толкова силни. Ставате жизнерадостни, спонтанни, че всички тези неща отпадат; всички така наречени
болести, навици просто отпадат и вие ставате нова, разцъфнала личност.

И сега основната причина да имате този център във вас – може да обвинявате и Бог за това: „Защо ни даде тези
аспекти отляво, защо са ни нужни? Не биваше да ни даваш левите аспекти и щяхме да сме си в центъра.” Въпросът е,
че човешките същества трябва да познават собствената си свобода, за да се справят със себе си. С малко трудности
трябва да се научат на мъдрост. Трябва да се научат, че крайностите ги водят до страдания. Трябва да го осъзнаят,
защото ако искат да станат истински, абсолютно свободни, трябва да израснат в мъдростта си. Ако не са мъдри, няма
да влязат в Царството Божие, защото ще бъдат пропаднали. Да речем, разпуснатите хора, които не разбират от
никакви закони и правила, ако ги хванат в Англия, трябва да ги тикнат в затвора.

По същия начин онези хора, които нямат тази мъдрост в себе си, ще се научат само чрез страдания, но не бива да
молим за страдания. Когато молим за страдания, преди всичко молим за грешки. Как ще страдате, ако не правите
грешки? И така, когато молим за страдания, ние извършваме грешки. Затова трябва да молим само за нашия Дух, и
ако молите за Духа си, той си е ваш и ще го получите. Ваше право е да бъдете Духа и ще го получите.

В никакъв случай не ви задължавам да правите нещо специално, нито пък Аз го правя. То е там. Вие сте светлината,
която трябва само да се просветли, защото Аз съм просветлена светлина и ако вие станете просветлена светлина,
може да просветлите и останалите. Много е просто. Ако станете просветлена светлина, може да просветлите другите.
Не трябва да се притеснявате за нищо. Самите вие станете просветлена светлина, това е въпросът. Тя е там, тя е ваша,
само трябва да я имате. По-просто не може и да бъде; няма нищо сложно, както хората го правят или както тези
философи ви го представят, нищо подобно. Много е просто, то е във вас, то е спонтанно, то е жив процес - както при
живия процес сте станали човешки същества, така ще станете супер човешки същества.

Това е абсолютно спонтанно, не може да платите за него. Как може да плащате? Мисля, че е нелепо. Ако е жив процес,
как може да платите? Колко плащате на дървото да порасне? Имам предвид, колко плащате за нещо живо? Колко
плащате на носа си, за да дишате? Можем ли да платим за това? Това е абсурдно, смешно. Не може да плащаме за
това, то е жив процес, вие трябва да станете; яйцето трябва да стане пиленце. И така колко плащате, за да се превърне
яйцето в пиленце, или колко плаща яйцето на майка си, за да стане пиленце? Нелепо е, но ние никога не разбираме, че
живите неща са толкова спонтанни. Никога не виждаме живите неща, живеем с материята, живеем с мъртвото, а не
със живите неща. Ако се вгледате в едно дърво, ако се вгледате в цвета как става плод, даже няма да можете да го
наблюдавате, защото става толкова бавно, дори не може да наблюдавате как цвета се превръща в плод. А внезапно
откривате появата му. Когато дойдох от Индия в Лондон, видях, че дърветата са оголени, като сухи пръчки, напълно
сухи. До една седмица видях, че се раззелениха, през втората седмица се разлистиха още повече, не може да
повярвате.

Дори не го забелязваме, а го вземаме за даденост. Случва се. Как се случва? Това е чудо. Ако погледнете, е чудо как
цветовете, определен вид цветове разцъфват на определен вид дървета, а не на други. Как става така? Кой ги избира?
Кой им дава определена форма? Кой организира всичко това? И това е, което човек трябва да осъзнае - че
Всепроникващата сила на Бог върши цялата жива работа. И щом станете това- Духа - тази сила започва да тече през
вас. Чувствате, че тя тече през вас, както Христос е докосвал хората и е казвал, че някаква сила ще протече през тях.
Просто ставате проводник за протичането на тази сила. Но имате възможността да я управлявате, да я ръководите, да
я разбирате. Познавате я напълно, знаете как да я дадете, как да работите с нея, как да лекувате другите и себе си.
Напълно знаете как работи вашият механизъм. Освен това придобивате силите да преодолявате проблемите във
вашия апарат. Толкова е прекрасно. Звучи толкова невероятно, защото никога преди не сме виждали нещо подобно.
Но на нас не ни изглежда невероятно, когато видим всички тези цветове да се превръщат в плодове. Не звучи така. Но
виждаме, че човешките същества да се превръщат в плодове, и това ни звучи невероятно: „Как може да е така?”

Това никога не се е случвало преди. Само един можеше да получи Реализация, беше толкова трудно и никой не я



получаваше. Как е днес? Това е времето на разцвет, което беше обещано и предсказано. Дори великият поет Уилям
Блейк го предсказа. Той каза, че ще дойдат времена, когато Божиите люде ще станат пророци и ще имат силата да
правят другите пророци. Мисля, че никой не би могъл да е толкова точен, както Блейк, казвам ви. Той е толкова велик
и каза, че това ще се случи, и това трябва да очакваме, отивайки при някой да търсим. Станахме ли пророци? Какво
означава пророк? Пророкът е личност, която е колективно същество и знае всичко, която е свой собствен водач. Ние
наричаме пророка водач. И това трябва да станете - водачи. А това водачество е много просто, защото е вградено във
вас, просто трябва да бъде свързано. Също както телевизорът трябва да е свързан с електрическата мрежа, то е
вградено, налице е, просто трябва да започне да работи. По същия начин вие сте това вие сте. Просто трябва да се
свържете. Каквато и да е вашата каста, общност, раса, националност, форми, височина – каквито и да сте – няма
значение, защото вие всички сте получили това велико нещо във вас, силата да се преродите и вие трябва да се
родите отново, и ще се родите отново. Защо не днес?

Няма за какво да се ядосвате, хората понякога се ядосват, защото не харесват някой да им казва нещо, от което се
чувстват зле. Не им харесва. Например, ако някой е пияница и пие много, той е алкохолик, не му харесва и се чувства
зле, но ако някой му каже, дори и да му намекне „По-добре се откажи от пиенето”, на него не му харесва. Но Аз не
казвам, че не бива да го правите, а казах, че ще се случи така, че това просто ще отпадне. Не казвам: „Не правете това”
или “Не го правете”, но то просто се случва. Първо, трябва да разберете какъв е проблемът и как да го преодолеете.
Ето защо трябва да говоря, иначе няма смисъл да го правя, и то се получава, защото сте готови да го получите и само
го получавате. Аз не правя нищо. Аз съм само катализатор, бих казала, че работи.

Надявам се първо да Ми зададете въпроси, преди да пристъпим към Реализация. Ако имате въпроси, питайте. Трябва
да питате. Да?

Мъж: Има ли разлика в това, което казвате, и онова, което гуру Махарадж казва?

Шри Матаджи: Кой?

Мъж: Гуру Махарадж.

Шри Матаджи: Ще ви каза едно нещо. Когато говорите за някой гуру, Аз не желая да навлизам в дискусии. Добре?
Това е първото нещо, което ви казвам, но ще ви помоля да попитате себе си или да попитате някой друг: „Какво е
направил той за другите?”. Бил ли е способен да ви даде някаква сила, дал ли е на някого сила? Нали? Мога да го кажа
на тези, които са тук и са реализирани души. Те са също като вас, на пръв поглед. Разбира се, по лицата им може да
разберете, че са много спокойни и щастливи хора. Но те могат да лекуват хората, могат да им дават Реализация,
разбират какво не е наред във вас и в тях самите. И така, какво е направил гуруто за вашето осъзнаване? Нищо. И
какво са постигнали неговите ученици?

Попитайте ги: „Къде е Кундалини на този човек? Какъв е проблемът на тази жена или какво й тежи на ума?” Те няма да
могат да ви отговорят. Ако не можете дори да разберете какво не е наред с човека или с вас, как ще помогнете?
Всички тези хора, какво правят те? Нека видим. Най-просто, те могат да ви хипнотизират. Може да се почувствате
щастливи за малко – също като пиенето. Знаете, че ако пиете, се почувствате щастливи. Но какво сме постигнали с
пиене? Станахме ли свои господари?

Всички те са същите. Виждате, че този господин иска Ролс-ройс и е толкова очевидно. За какво му е Ролс-ройс на един
пророк? Имам предвид какво значение има? Разбирате ли Ме? Толкова е очевидно, толкова е логично и ясно. Преди
всичко, всеки който иска пари от вас, е паразит, толкова е просто. И да иска Ролс-ройс, нали разбирате...

Вие имате Христос. От Неговия живот може да разберете интересува ли се Той от Ролс-ройс? Та тази личност, Той е
цар, не се тревожи дали има Ролс-ройс или не, дали спи на земята или не, няма значение. Такъв човек не се
притеснява от нищо, защото Той има комфорт, има свой собствен комфорт. Той има самоуважение. Мислите ли, че би



поискал нещо, каквото и да е? Мисля, че е пределно ясно за вас, хора.

Но когато говоря на хората за този гуру, за когото Ми споменахте, те казват: „Майко, дадохме му метал, а той ни даде
Духа.” Може ли да има размяна? Можете ли да си купите Духа? Помислете логично. Бог ни е дал ум, за да разбираме,
можем да използваме логика. Можете ли да си купите, да купите Духа? Не е ли толкова просто? Не можете да платите
за него, детето ми, не можете.

Ако искате да Ми поднесете цвете, добре. Това е израз на вашата любов, това е всичко. Но не може да Ме купите. Не
можете. Вашата любов може да Ме купи, добре, но това е различно. Но не можете да Ме купите с метал и пари, нали?
Какво означава Ролс-ройса? Искам да кажа, че не знам какви са тези корони и неща. За какво са? Те не ви носят
радост. Вървете и питайте хората, които носят короните.

Наскоро бях с госпожа Тачър. Горката, беше толкова нещастна. Да, беше! Знаете ли, опитах се да успокоя вибрациите
й. Тя беше много нещастна. Бяхме на една маса и си говорехме. А Аз се опитвах да я балансирам – горката, беше
много, много огорчена.

И така, трябва да разберете, че сте много обикновени хора, още от древни времена сте търсачи. Не търсите от днес, а
от древни времена. И това време ви беше обещано отдавна. А сега трябва да го откриете. Трябва да държите на
здравата логика. Искам да кажа, че всеки, който иска Ролс-ройс - това е един очебиен пример - не може да бъде
никакъв гуру. Един от най-очевидните примери, наистина. Но има и по-прикрити. Той не е явен. Зная, че ще се отървете
от този проблем много бързо. Но прикритите хора са даже по-лоши. Някои от тях може и да не молят дори за пари.
Няма. Не познавам такива, но чух, че има някой в Индия, който не взема пари. Но е направил пари тук и сега се връща
в Индия, но там не им иска пари. Но един, който не взима пари – този човек го познавам - използва жените. Той не се
интересува от парите ви, а използва жените ви. Вижте как стоят нещата, разберете го. Той не се интересува от Духа ви,
а от парите или жените ви. Представете си. Как може светостта да се смесва с тези мръсни навици на хората? Това
означава, че те самите са под контрола на някакви анти-божествени желания. Всичко това е дейности против Бог.

А вие сте толкова простосърдечни, казвам ви, вие сте така откровени! Ако кажете на индиец, че гуру иска Ролс-ройс,
той ще каже: “Какво?!”. Ще ви отговори незабавно. Те не искат такива неща. Как може такова нещо? Никой няма да
даде такова нещо на гуру в Индия. Понякога гуруто трябва да плаща на хората, първо за да ги привлече. Различно е
при индийците на Запад, но истинските индийци са други. Хората живеят с майките си и знаят какво е това. Нали
разбирате? Никой не може да ги излъже, много са практични. Да, детето ми?

Жена: Може ли човек да се излекува с вяра?

Шри Матаджи: Вярата е два типа – на санскрит се нарича шраддха и има различно значение от това, което вие
наричате „вяра”. На английски се нарича “сляпа вяра”, а другото значение е “вяра”. Ясно ли е? Може да кажем така.
Сляпата вяра е: “Вярвам в Бог и Бог ще ме излекува.” Това е единият вид вяра. Добре? Другият вид вяра е
просветлената вяра, когато говорех, че сте Духът, че сте свързани.

Та ако кажете: “ Вярвам в Бог”, не трябва да се засягате, когато казвам истината, нали така? Ако вярвате сляпо,
означава, че все още не сте свързани със силата. Не сте свързани. Вижте, да речем, че заповтарям, “Христос, Христос,
Христос, Христос!” Христос не ми е в джоба. Не мога да се срещна с министър-председателя или кралицата без
протокол или без връзка, или без да съм на положение или да съм авторитет. Нали? Когато говорите за някой така,
някои хора казват: “Рама, Рама, Рама, Кришна, Кришна.” Знаете, че всички те са инкарнации и Христос е Божи Син, Той
е Царският син, но не може да се срещнете с Него ей така. Не може да Го повикате. Той не зад гърба ви, Той не ви е
слуга. Добре? И така, ако имате вяра, но не сте свързани и ако се излекувате, то сте излекувани от други сили, а не от
Христос. Но ако сте реализирана душа и тогава сте излекувани, то това го прави Христос.

Ще ви кажа разликата, много ясна разлика в излекуването. В Англия имаше - не знам дали сега я има още -



организация на име Международен център за лечение „Покойния д-р Ланг”. Този д-р Ланг е починал, покойник е, а пък
има клиника за лечение. Вижте, този господин е покойник, но обсеби един човек във Виетнам, войник - не сина си, а
един войник. Той казал на войника – много честни хора са англичаните, честни са и казват истината, така е. Не казват
“Правим го чрез Бог” или нещо подобно. Той му казал, че има много лекари - надявам се те да нямат нищо напротив -
които са починали и са били много амбициозни и които все още искат да лекуват хората. Та казал на войника: „Върни
се при сина ми и да му разкажи историята как съм влязъл в тебе и синът ми ще повярва.” А войникът попитал: “Как ще
ми повярва?” Покойникът казал: “Не, не. Ще ти кажа тайни, които само той и аз знаем. И така той определено ще ти
повярва.” И така, човекът се съгласил. Беше много здрав мъж, всъщност този дух влезе в него, когато войникът
внезапно получи шок през войната и този дух влезе в него. И беше някак си пренесен от този дух в Англия, където се
срещна със сина и му разказа цялата история. Синът трябваше да повярва, защото онзи знаеше много тайни. И така
двамата откриха този център за лечение.

Та въпросът е как се запознах с „Покойния д-р Ланг”. Много отдавна там излекуваха една жена, която беше много
отдавна през 1970-те в Индия, а после тя дойде при Мен и цялата се тресеше, беше нервна. Аз я попитах: „Какво има?”
Тя отговори:”Бях болна от една болест и се страхувах да си направя операция и се запознах с тази организация. Писах
им и те ми отговориха, че в определен ден и час те ще влязат в тялото ми.” Честно казано, те не говорят точно “Ние
сме Бог” или нещо подобно. Жената продължи: “Ще влезем в тялото ви, ще почувствате залюляване, но няма
значение. Ще заспите и ние ще оправим нещата. И се излекувах се от тази болест”. Но след три години, цялото й тяло
взе да се тресе и тя вече не можеше да издържа и дойде при Мен.

Ето как се разбрах за д-р Ланг, сами разбирате - той беше измъчвал горката жена три години, тя много беше страдала и
после дойде при Мен. Този г-н Ланг е влязъл в тялото й – д-р Ланг - пред шест години и тогава тя дойде при Мен,
защото три години е била наред, и след това мъчението е продължило още три. И по този начин се запознах с всички
духове, които я бяха обсебили, докторите и всичко това. Ужасен случай. Разбира се, след това тя се излекува, без
съмнение. Защото когато станеш Духа, ти си в твоята крепост, никой не може да влезе в тялото ти. Вие ставате нещо,
което не може да се замърси, не може да се обсеби, никой не може да ви доминира. И ето как тя се излекува.

И с тази вяра, ако някой каже „О, вие ще се излекувате”, ще видите, че хората викат и крещят, но внезапно ще
почувствате, че може би има (мъртъв) дух. Понякога си разменят тези духове, много изненадващо. Могат да сменят
духа от един човек на друг. Срещала съм такива случаи. Всички неща съм виждала за духовете.

Преди няколко дни, само преди осем дни – нали, Мери - един от харизматиците дойде при Мен. Преди осем дена във
Франция дойде един господин - млад мъж, на около двадесет и четири – който беше много превъзбуден, започна да
плаче, държеше се странно; никога не бях виждала такъв дух да влиза в човек. Цялото му тяло се тресеше, падна на
земята, започна да плаче, такива неща ставаха. Той каза: “Отидох в Харизматичното движение и от там го получих.” А
когато го хванат, си мислят, че Светият Дух е влязъл в тях. Представете си само. Как може Светият Дух да ви прави
нещастни? Не знам от къде идват тези идеи. Горкото дете, страда толкова много. Сега е добре. Не можеше да повярва,
че човек може да е наред, защото вярваше в каквото му бяха казали: „Това са греховете ти и трябва да ги преодолееш,
и затова ти става така, все още имаш лоша карма...”. Но лошата карма и всички подобни неща могат да бъдат
разрушени, когато Кундалини се издигне. Има (фин) център тук (Агнйа – б.р.) специално за това, който наистина е
увенчан от Исус Христос.

Ти каза ли им за този център? Добре. Това е центърът и когато Кундалини премине през него - затова се казва, че
трябва да преминете през него - се събужда и когато се събуди, тези два балона на егото и суперегото – виждате ги тук
- всичките ви обусловености, всичките ти левостранни и десностранни проблеми биват погълнати. Затова е казвано,
че Той умря за греховете ни.

В древните индийски писания е описан като Махавишну, но когато мисионерите отидоха в Индия, представиха много
погрешна картина на Христос, напълно погрешна картина, така че индийците все още очакват да дойде Махавишну.
Така стоят нещата. Според мисионерите, Той трябва да бъде някой, който покръства хората, такива глупости. Виждате



ли? Не е истинското нещо - че Той трябва да се събуди във Вас. Той го каза. Той каза: „Трябва да се родя отново във
вас.” Това е. Когато Кундалини се издигне, тя събужда този център в нас и всичките ни обусловености и егото се
поглъщат, създава се пространство в областта на фонтанелната кост, през която Кундалини преминава и може да
почувствате хладния полъх, излизащ от главите ви. Така става, а вие го чувствате по ръцете си. Не че ставате луд по
нещо, нали разбирате. Не е така. Нищо подобно. Ставате самоуважаваща се нормална, достойна личност с голяма
духовна стойност, каквито сте. Нали? Та ето това са вярата и сляпата вяра. Да, дете Мое?

Мъж: Изглежда трудна представата, че Себереализацията не включва някакви лични усилия. Може ли наистина да
започне да действа при всеки, независимо колко е материалистичен? Правилно ли разбирам?

Шри Матаджи: Да, на пръв поглед изглежда много трудно, както е истина, че хората са материалистични, но Духът е
по-силен от материята и когато трябва да се изрази, напълно я разрушава и остава Духът. Повечето от вас тук са
англичани – бих казала - западняци, много материалистични хора. Бих искала да кажа, че живеейки на този свят, може
и да не са така материалистични, защото ако не бяха търсачи, нямаше да дойдат при Мен. Но се ражда едно ново
същество. Ако погледнете яйцето, ще почувствате: „О, колко е твърда черупката!” Но ако се счупи в точния момент, с
правилното разбиране, то става птица. Защото всичко това е жив процес, и само трябва да се осъществи последният
пробив. Очевидно изглежда трудно, но за Мен не е. Може би Аз добре си познавам работата. Ясно?

Да, така е - много хора са говорили какво ли не за Кундалини. Трябва да кажа, че някои книги наистина Ме ужасиха.
Ако не си знаеш работата... С всичко е така: представете си, че някой не може да шофира, а се качи в кола, то начинът,
по който ще го описва, ще е ужасен. Никога няма да се доближиш до кола, нали? Така стоят нещата. Този, който няма
право и не знае за какво става въпрос, не бива да го прави. Но онова, което се случва с вас, е, че ставате Духа, ставате
свой собствени водачи, ставате господари на това изкуство, майстор на това изкуство.

Да, детето Ми? Не ви чувам?

Жена: По-рано споменахте за хипнозата и казахте, че Вие самата се смятате за катализатор, а не мислите ли, че
хипнотизаторът също се смята за катализатор?

Шри Матаджи: Да, категорично. Да, вярно е, но разликата е, че хипнотизаторът ви поставя под своята власт, не ви
дава никаква сила или измерение за вашето съзнание, разбирате ли? Има огромна разлика между двете. Вижте, вие
получихте вътре във вас ваша собствена сила. Например, да кажем, че Духът ви е тук. Аз съм катализаторът, вие може
да използвате лъжица да дадете отрова или да я използвате за даване на нектар, нали? Ако давате нектар, това е
голямо нещо, но ако давате отрова, е ужасно. Нали така? Хипнотизаторът използва хипнозата, но как всъщност
хипнотизира? Онова, което прави той, е да ви изтласка в подсъзнанието, в колективното подсъзнание, от където ви
управлява. Вие сте под негова власт. Той казва: „Сега станете дете”, и вие ставате като дете. „Сега смучете бутилката”
и вие го правите. Какво е всичко това? Но тук ставате Духа, в смисъл че ставате колективното съзнание. Това не е
хипноза, защото вие, самите вие можете да го чувствате.

Сега, да вземем десет деца, които са реализирани души. Има някои много малки деца, реализирани души, дори и да са
малки. Може да ги заведете до някой болен човек. После им завържете очите и ги попитайте: “Какъв е проблемът на
този мъж?” Всички ще си вдигнат един и същи пръст и ще кажат: „Този пръст пари”, защото усещането, което имате –
парене, изтръпване или хладен полъх - едно ново съзнание от вибрационно естество се е родило във вас. При
хипнозата, напротив, се чувствате толкова изморени и изчерпан, сякаш някой ви е яхал като кон. Тук е точно
обратното. Започвате да растете вътре в себе си и разбирате, че може да лекувате хората, разбирате кои центрове са
блокирали, в кои центрове другите имат блокажи.

В началото понякога хората са малко объркани – виждала съм - защото не знаят дали това са техните или чуждите
центрове. Сега имаме начини и методи, чрез които можете да различите. Може да разберете кои вашите центрове са
блокирали и в кои центрове другият има блокаж. Също знаете как да ги подобрите, знаете как да давате Реализация



на другите, как да им дадете възможност да ползват собствените си сили. Обратното е. А катализаторът може да е
отвращаващ, но може и да е божествен.

Мъж: Може ли някои хора да получат Себереализация чрез собственото си усилие?

Шри Матаджи: С техни усилия? Не мисля, че е възможно, защото само светлината, която е просветлена, може да
просветли друга светлина. Това, което казвам, е, че дори Буда - сами разбирате - получи Реализация, когато беше
много изморен и трябваше да я получи. Разбира се, Светият Дух го направи. Той не можеше да го направи сам, но
получи Реализация, защото трябваше да живее при различни обстоятелства. Не му се налагаше да говори за Бог и за
всички тези неща, защото хората бяха много заети в разговори за големи неща, като Бог и всички божества; имаше
голямо объркване. Някой трябваше да получи Реализация по това време, който да я открие и да каже: „Само
Себереализация, не говорете за Бог или нещо друго, забравете го.” Ето защо Той получи Реализация по този начин. Но
не можеш да получиш Себереализация просто ей така, а само обсебвания можеш да хванеш. Не можете.

Една просветлена душа, наистина просветлената душа няма да вземе пари от вас. Вижте, обикновено хората не искат
да ви дават Реализация - деветдесет и девет процента от тези, които наистина са реализирани, ще хвърлят камъни по
вас, няма да искат да имат нищо общо с вас, защото опитът им с човешките същества е ужасяващ. Ако отидете и
говорите с тях, те ще Ми кажат, и Ми казаха: “Чакай дванадесет години. Ще Те съсипят, Майко, ще Те довършат, ще Те
убият, ще го направят”. Много е рисковано да се работи с хора, защото те са много егоистични и никога няма да ви
приемат. Но ако приемате нещата по този начин, кой знае, може да е от полза, нали? А Реализацията не е възможна,
не може да се получи от само себе си. Невъзможно е, защото ако – да речем - свещта не е запалена и иска да се
запали, някой трябва да донесе огъня, нали? Много е просто. Но всъщност човек не бива да се чувства зле за това.

Вижте, Аз не знам да карам, така че Ме возиха до тук. Не се почувствах зле, че Ме докараха до тук, нали? Умея само
едно нещо. Не умея много. Много неща не мога, не зная как да ръководя банка, не зная да напиша чек, за много неща
не Ме бива. Не зная как да отворя консерва, май. Но знам как да събудя Кундалини. Нали? Ако знам добре поне това,
защо вие да имате нещо против? Все пак зависим едни от други, нали? Защо не, ако познавам добре тази работа,
каква е вредата? И вие също ще знаете. Също ще знаете. Но не може сами да го направите. Всъщност, за това не сте
длъжни да правите нещо.

Аз го правя защото, обичам да го правя. То се излъчва, Аз не правя нищо, сякаш просто се нося по течението, не знам
как се случва, то просто тече. Обичам да го правя заради самата любов. Не вярвате, че може да съществува човек
като Мен, но Аз наистина съм такава. Понякога може и да усещате, много от Сахаджа йогите смятат, че съм прекалено
състрадателна и че би трябвало да съм по-строга с хората и други такива. Те идват и Ми казват някаква мъдрост.
Мислят си, че не съм толкова практична, но това е най-практичното нещо. Да, зная, че правят грешки, защото не знаят,
че вървят в мрака. Ако вървите в тъмното, ще се блъснете в нещо. Единственото нещо, което можете да направите, е
да имате състрадание към тях, защото те не могат да виждат, слепи са. Нали така? Как тогава може да се ядосвате
или гневите?

Още повече, бих ви помолила да нямате погрешно мнение за никого и за нищо. Трябва да стигнете до вашия Дух, това
е основното. Ако мислите за някого, като онази жена - някой може и да я е пратил тук - не знам защо тя се ядоса. Не
казах нищо, с което да я нараня. Може би е обсебена. Не знам защо Ми се ядоса, просто стана и си излезе с думите:
”Вие говорите само лъжи”. Защо да ви говоря лъжи? Не се налага да получавам нищо от вас. Но защо става така?
Защото тя няма усещане, липсва й усет за Божественото. Не разбира кое е Божественото, кое е... Не я обвинявам. Тя
няма усет. Това е калибър. Виждала съм Сахаджа йоги от различна величина да идват при Мен. Някои от тях са от
такъв калибър, че не може и да си представите. Получават Реализация, знаят какво е това, имат структурата на
диамант, получават я и се захващат с нея. Те са страхотни. Има други, които се влачат отзад. Някои от тях получават
Реализация, но продължават да се съмняват. Всякакви хора. Няма значение. Аз обичам всички. Да, детето ми?

Мъж: Ако преди Реализацията сме били толкова ужасни, че сме причинили рак на всеки срещнат или нещо подобно,



дали след Реализацията може да се отстрани ефекта от това, или какво се случва?

Шри Матаджи: Да, знам, толкова много неща се случиха. Имаше един човек в Брайтън, помните ли го – той е тук сега –
мисля, че беше пиян, когато дойде за пръв път. Много Ми беше ядосан, като за начало. Каза: „Как мога да се отърва от
този проблем? Не Ви вярвам”, всякакви подобни. А сега е добре, съвсем добре. Той се промени в толкова красива
личност, не можете да... тук ли е? Сега е толкова мил. Наскоро дойде да Ме види. Казах: “Виж сега. Той е толкова
приятен човек.” Беше много мил, нали? Но нещо го беше задържало, беше го разочаровало, разбирате ли, та беше
станал алкохолик. Сега е добре. Състраданието само може да ви накара да разберете причината за това – много мила
личност е, без съмнение, мил е, но му е потръгнало зле. Няма значение. Такива неща се случват, вярно е.

Сахаджа йогите го осъзнават. Някои, разбира се, трябва да кажа, израстват по-бавно. Няма значение. Те ще се
справят, всички ще дойдат, сигурна съм. Всеки е създаден за това. Всъщност, Божественото чака с нетърпение да ви
даде Реализация - много по-нетърпеливо, отколкото сте вие. Ако днес имаше хиляда души, щях да им дам Реализация.
Но много малко хора виждат реалността, сега разбирате. Докато гуру Махараджи го следват хиляди, нали? Той не е
дал нищо на бедните хора. Но за реалността са малцина.

Както онзи ден някой Ми зададе въпроса: “Майко, защо не я дадете на всички?” Попитах: „Къде са те - всички?” Те са
заети. Къде са? В този Брайтън колко са? Колко от тях са тук? Ясно е? Това е проблемът. Необходимо е време на
хората, за да заобичат реалността. Време. Такова хубаво нещо е то. Но дори и да са реализирани, те отпадат,
разбирате ли? Казват: „О, така ми е добре. Добре съм си”. След година ще се появят. Това не е начинът. Вие трябва да
овладеете това изкуство, напълно да го владеете. Безплатно е, напълно безплатно е. Сега всички те са седнали тук,
могат да го кажат.

Мъж: Може ли да кажете още малко за Себереализацията и какво е необходимо, за да я подсилим.

Шри Матаджи: Да, да, ще говоря в следващата лекция, едно по едно. Сега говоря за Лявата страна, Дясната страна, и
след това за центъра, и разбира се за Духа. Определено трябва да го правя хиляди пъти. Но постепенно трябва да ви
изградя. Нали? Определено ще го направя. Няма да повярвате, но до сега съм имала вече петстотин лекции в Лондон,
най-малко. И те не свършват. Всеки път, последния път когато говорих, Ми казаха: “Майко, това беше напълно ново
измерение, за което говорихте.” Кери Ми каза, че за пръв път вибрациите са го докоснали толкова силно на Моята
лекция, не знам какво точно го е развълнувало. Да, изненадващо е. Той е от Австралия. Австралийците се справят
много добре. Много бързо работят. И така, свършиха ли всички въпроси? Има ли още?

Мъж: А какво е кармата?

Шри Матаджи: Карма е когато извършвате работа или действате с Дясната страна. Тогава резултатите от това се
натрупват във вас под формата на его, защото си мислите, че вие правите нещата. Всъщност, ние не правим нищо
съществено. Това, което правим, е мъртва материя - както казах, правим стол от дърво, от мъртва материя. Само това
правим. Това, което правим, е представата, която имаме, че правим нещо. Какво всъщност вършим ние? Можете ли да
превърнете това в плод? Не можем дори да му дадем мирис. Виждате, че този мит работи като его в нас - както е
показано тук - но за това ще говоря утре. И това е, което си мислим, че правим; егото си мисли, че ако си сме свършили
лоша или добра работа, трябва да страдаме.

Вижте, тигърът не се чувства така. Ако трябва да яде, той ще убие. Ще убие животно, ще го изяде и точка. Не сяда да се
цупи: “О, господи, не трябваше да го правя. Трябваше да стана вегетарианец.” Не трупа карма, никаква карма, нали? Но
ние човешките същества го правим. Защо? Защото сме затворени. Затворени сме. Вижте тук (Агнйа – б.р.), затворени
сме. Животните са отворени. Каквото и да правят, не се тревожат. Но ние се тревожим, защото си мислим, че ние
правим нещата. Както казах, когато този център е отворен, той поглъща нашите карми, така наречените карми не са
нищо друго освен грехове – по библейски можем да ги наречем грехове. Всичките ни грехове се поглъщат от това
могъщество божество, Христос, пробудено в нас.



А вие се издигате над нея, защото егото е това, което създава карма. Когато с егото ви е свършено, къде са кармите?
Свършено е с тях. Тогава не казвате: “Аз го направих.” Ще кажете: “Майко, не става. Не се издува.” Какво е това “то”?
„То” става трето лице. “То тече. Вибрациите идват.” Не казвате “Аз, аз правя Реализацията. Аз издигам Кунда...”, не
казвате това. А казвате: “Не се издига.” Ставате трето лице. Това трето лице е Духът. Там не казвате “Аз трябва да го
направя.” Дори за сина си казвате: “Майко, по-добре той да получи Реализация.” Добре. Ще видите. Опитайте. Не става
ли? Добре, а сега трябва ли да ви дам сертификат. Той каза: „Как може да давате сертификати, Майко, Кундалини не се
е издигнала?”

Всеки знае, разберете, независимо дали е баща ви, майка ви, сестра ви – ако не са реализирани, знаят, че не са и какво
става. Просто го знаят. Внучка ми, която беше... тя е тук сега – тя се роди реализирана, тогава едва беше на пет, когато
отидоха в Ладак. Имаше един лама с обръсната глава, носеше дълги дрехи и всичко останало. Всеки докосваше
нозете му, а родителите й също не са реализирани. Моята дъщеря не е реализирана, така че тя също докосна нозете
му. Внучка Ми не можеше да го понесе, беше много тежко за нея. Седеше на висок блок, после отиде, сложи си ръцете
на гърба, погледна го и му каза: „Какво искате да кажете с това, че всеки трябва докосва нозете ви? Дори не сте
реализирана душа. С тези дрехи и обръснатата си глава мислите, че може да карате хората да докосват нозете ви?”
Малко дете на пет години, но разбира.

Веднъж имаше програма в Индия, на която Ме поканиха като главен гост на Раманмаш?, тя беше реализирана душа. И
един господин от управата на ашрама на Рам Кришна с голяма оранжева дреха седеше там. Другата Ми внучка,
седеше на първия ред. Не можеше да го понася и от там извика: “Майко, оня, който седи с дългата рокля, Бабо, моля те
кажи му да си иде, излъчва топлина към всички.” Виждате ли, имаше много Сахаджа йоги, които усещаха топлината от
този човек, а той се мислеше много духовен. Тя каза: „Кажи му да си иде, той носи макси.” Тя не разбираше, че това е
дълга мантия. Дори децата разпознават кои са реализирани души и кои не са, ако са родени реализирани. В наши дни
има много деца, които се раждат реализирани. Във времето на Страшния съд, това е времето на Страшния съд. Но за
това ще ви кажа по-късно, разбира се.

Мъж: Имате ли нещо против да ви задам няколко въпроса?

Шри Матаджи: Кажете, не нямам. Става така, че ако задавате много въпроси, понякога това се превръща в умствена
активност и това може да забави Реализацията, така че бих ви посъветвала ако не е толкова важно, по добре си ги
запазете за вас, защото отговарянето на въпросите е само на ментално ниво. Говоря за нещо, което е над това,
разберете. Логично е, ако сте ме разбрали. Добре, кажете. Ако ще стане, ще стане. Ако не се получи, няма значение.
Тук съм за три-четири дни, и ще се получи. Добре.

По-добре пазете ума си спокоен. Кажете му: “задавал си много въпроси преди, мислиш си за много неща, сега е време
да получиш благословиите на собственото си същество.“ Добре? Ако кажете това на ума си, той ще се укроти. Умът е
прекрасно нещо. Ако умът знае какво искате и ако това е реалността, той ви подкрепя и ви помага много. Същия този
ум, който може да ви заблуди, е нещо като магаре, Исус използваше магарето, за да покаже, че ако оставите умът да
ви заблуди, ще ви отведе до много неща, но ако го контролирате, ще ви заведе там, където трябва да отидете. Само го
карайте да мълчи. По-добре е да мълчите на умствено ниво. И затова отговорих на въпросите ви, защото когато
Кундалини се издигне, умът не бива да се изправя и да говори, нали: “Не съм питал този въпрос.” Ето защо. За да ви
успокоя – няма нужда да питате – а само да ви успокоя, затова го правя. Ясно ли е?

И така най-доброто нещо е да получите реализация, иначе умът е доста смущаващо нещо. Може да се прояви точното
когато ще трябва да постигнете последния пробив, може и да ви спре. Добре? Ако имате спешен въпрос, който
наистина ви потиска, може да Ме питате. Но ако не е толкова важно, се откажете. Много ли е важно? Добре. Той го
осъзна.



/Записът е към края си./

Сега трябва да ви помоля за едно нещо, ако нямате нищо напротив, ще трябва да си събуем обувките, защото Майката
земя помага много. Трябва всячески да се възползваме от помощта й. Просто дръжте краката си на пода, много ще ви
помогне. Няма нужда да си събувате чорапите, но сложете краката си на земята, сложете ръцете си по този начин,
понеже както ви казах, това са все симпатикови центрове... Той също трябва да ви е казал, вие чувствате тук да тече,
без ... Движи се, но вие не го чувствате силно, докато не получите своята Реализация. Сложете ръцете си по този
начин и затворете очи.

Дръжте очите си затворени. Това е обратното на хипнозата. Просто дръжте очите си затворени, защото когато
Кундалини се издигне, тя разширява зениците ви. Когато разшири зениците ви, има разлика в зрението за секунди,
части от секундата. Но ако очите ви са отворени, няма да се издигне, изобщо. Затова ги дръжте затворени, напълно
затворени.

/дълга тишина/

Сега първото нещо, което винаги се случва, е, че отнякъде неясно се появява чувството за вина, така че по-добре
сложете дясната си ръка на лявото рамо, а лявата ръка - към Мен, без да отваряте очите. Лявата ръка към Мен.
Лявата ръка към Мен. С дланта нагоре. Лявата. Да, точно така, и трябва да кажете: „Майко, аз не съм виновен.” Много
е важно, защото това е голяма пречка. Само кажете: „Майко, аз не съм виновен.”

Търсачи: Майко, аз не съм виновен.

Шри Матаджи: Отново моля ви.

Търсачи: Майко, аз не съм виновен.

Шри Матаджи: Отново моля.

Търсачи: Майко, аз не съм виновен.

Шри Матаджи: Сега може да сложите същата ръка от другата страна на целия гръб, на врата. Това е много важен
център, ще ви говоря за него по-късно, по този начин, ако искате може да видите. По този начин, както го правя Аз -
лявата ръка към Мен, а дясната ръка на тила, съвсем върху тила, в основата на врата. Това е много важен център, за
който ви говоря. Да, по този начин. Опитайте се да облегнете главата си назад. Малко.

/Звук - Шри Матаджи духа в микрофона/

Сега сложете лявата ръка на нивото на сърцето, малко по-високо, натиснете с пръсти. Лявата ръка към Мен, цялата.
Сега кажете „Майко, аз съм Духът”, три пъти.

Търсачи: Майко, аз съм Духът. Майко, аз съм Духът. Майко, аз съм Духът.

Шри Матаджи: Сега със същата ръка, сложете я на стомаха от лявата страна. Сега кажете: „Майко, аз съм свой
собствен водач, аз съм свой собствен учител.” Просто го кажете.

Търсачи: Майко, аз съм свой собствен водач. Аз съм свой собствен гуру.

Шри Матаджи: Отново.



Търсачи: Майко, Аз съм свой собствен гуру. Майко, аз съм свой собствен водач.

Шри Матаджи: Пет пъти, пак.

Търсачи: Майко, Аз съм свой собствен гуру. Майко, аз съм свой собствен водач.

Шри Матаджи: Така ще стане. Ако си сложите дясната ръка на върха на главата, над върха. Не я докосвайте, бавно на
върха.. /към жена от публиката/... чувствате ли? /към един йоги/ Тя ще усети. /към жената). Имате ли проблем?

Жена: Да, получих...

Шри Матаджи: О, виждам, насочете дясната си ръка към Мен... /към един йоги/ ... не е необходимо, тя ще се справи.
Да. Аз ще го оправя. Добре? Да, ей така, ще стане. Добре. Сега може да усетите хладния полъх да излиза от главата ви,
от областта на фонтанелната кост, където е меко. Хладен полъх. Първо може да усетите горещина. Но трябва да
поискате Реализация, защото Аз не мога да прекрача свободата ви. Това е вашата свобода - дали искате да сте
реализирани или не. Трябва да кажете: “Майко, моля Те, дай ми моята Реализация.” Трябва да помолите за нея.
Помолете само. Просто помолете.

Търсачи: Майко, моля Ви, дайте ми моята Реализация.

Шри Матаджи: Отново, моля.

Търсачи: Майко, моля Ви, дайте ми моята Реализация.

Шри Матаджи: Отново, моля.

Търсачи: Майко, моля Ви, дайте ми моята Реализация.

Шри Матаджи: Сега само я почувствайте. Чувствате ли я на върха на главата? Ммм..

/Край на записа/
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Съвети за Дясната страна

Брайтън, Великобритания – 14 май 1982 г.

Сега, преди всичко е по-добре да задавате въпроси, защото вчера когато започнахме тази сесия с въпросите, хората
малко се отклониха. По-добре е сега да се задават въпросите, които имате, защото всички сте търсачи. Вие всички сте
търсачи и сте търсили, така че най-добре е да задавате въпроси сега, така че да мога да вмъкна отговорите в Моите
лекции.

Няма въпроси? Това означава, че Сахаджа йогите са станали доста способни да обясняват Сахаджа Йога и Аз съм
много горда с тях. Когато отидох в Австралия, хората от вестниците Ме попитаха: „Майко, всички ваши последователи
учени хора ли са?”

Отговорих: „Не, те са съвсем обиновени хора. Те трябва да са много обикновени и нормални хора”. Но те казаха:
„Начинът, по който знаят за нещата, ни изненада и почувствахме, че са учени”.

Отговорих: „Цялата ерудиция е вътре във вас”. Цялото познание е вътре във вас. Ако само можете да получите
светлината там, ще можете да видите цялото познание във вас. Не е необходимо да ходите никъде за това познание.
То всичко е отвътре, всичко е изградено вътре. Създадени сте толкова красиво отвътре, за да може да станете Духът,
така че Аз не трябва да правя много по въпроса. То просто си действа. Единствено човек трябва да знае какво да
очаква; да стане Духът, каквото трябва да е вашето очакване. И това логически трябва да го разберете. Трябва да е
логическо заключение. Не просто, защото Аз казвам нещо, или защото сте станали членове на някаква група, или
защото сте дали пари някъде. Не става въпрос за това. Реалността е това, което е. И логично трябва да е реалността.

Онзи ден ви казах за Лявата страна, за миналото, за подсъзнанието, за колективното подсъзнание и за проблемите на
подсъзнанието и обусловеностите, които получаваме от материалните неща, от материята. Материята винаги се
опитва да победи Духа. И тази материя ни надвива, защото сме произлезли от материята, като за начало. Но откъде
произлиза Духът? Какво се случва, та ставаме Духът?

Хората са говорели за Себереализация. Толкова много хора са говорели за второ раждане. Всеки казва, че трябва да
се родим отново. Има много хора, които само говорят: “Аз съм дважди роден”, сами си дават сертификат. Може да
срещнете разни хора по целият свят, които знаят, че нещо трябва да се случи, да настъпи някакъв прелом; трябва да
търсим нещо. Представете си и последователите. Те са били просто обикновени рибари, много обикновени хора. Но
сега е времето, когато откривате много търсачи по целият свят. Търсачи на какво? Какво търсите? Търсенето е на
вашия Дух. Това също е много неясно определение да се каже, че търсите вашия Дух. Какво всъщност е Духът? И защо
трябва да търсим този Дух?

В нашата еволюция ние сме човешки същества, нашето съзнание е на човешко същество, това съзнание не е
най-висшето. Ако беше, ние никога не бихме търсили. Това не е краят. Ние трябва да стигнем до момента, където нещо
повече трябва се случи. И сега, как логически подхождаме към тази тема? През нашата еволюция какво се е случило с
нас? Били сме животни и оттам сме станали човешки същества. Какво е толкова специалното на човешките същества
в сравнение с животните?

В съзнанието на човек има ново измерение . Например, можете да поведете кон през мръсна пътека и той няма да
усети нищо - нито мръсотията, красотата или цветовете, нищо. Няма никакво значение. Но ако поведете човек по
мръсна улица или в мръсна къща, той веднага ще разбере, няма да му хареса. Така че това, което сме получили, не е
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нищо друго освен нашето съзнание, ново измерение в сравнение с това на животните, или можем да кажем по-точно -
в нашата централна нервна система сме развили ново съзнание.

Каквото и да има в централната ни нервна система, ние сме господари на това. Да предположим, че усещам, че това е
горещо - всички ще усетят, че то е горещо. Ако кажа, че това е цветът на дадена птица, всички ще кажат същото. Така
че каквото и да е съзнанието на човек - казвам съзнание, а не мит, не халюцинации, а реалност, до толкова доколкото
засяга органите, касае сетивните органи, което е същото. Човек, който усеща, че нещо е горещо, не казва, че е студено,
нито пък някой ще дойде и ще каже, че това е студено; а всеки ще каже, че е горещо. Така че едно е ясно - истината е
една, не може да са две. И каквото и да трябва да се случи сега в нашата еволюция, то трябва да е в нашето съзнание.
Така както рибата става костенурка. Ако рибата става костенука, какво се случва с нея? То е в съзнанието на
костенурката и тя започва да чувства Майката Земя. Загубва нещо, което е имала рибата, и започва да чувства нещо
ново.

По същия начин, ако нещо трябва да се случи през нашата еволюция, то трябва да сме нещо повече в съзнанието,
по-динамични. За това можем да потърсим помощ в съчиненията на толкова много хора. Например, можем да
считаме Юнг за един от хората, които са говорели за това. Юнг е казал, че когато преломът настъпи, хората ще станат,
ще станат колективно съзнаващи, ще станат. Той не е казал, че всички вие ще започнете да правите едно и също или
ще се държите по един и същи начин. Не, той е казал, че вие ще станете, ще го осъзнавате, а няма да сте несъзнаващи.
Така, когато търсите Духа, ако той трябва да ви просветли, във вашето съзнание ще разберете нещо повече от това,
което сте знаели досега. Например, днес може да чувствате топло или студено, но с това съзнание може би ще
почувствате нещо различно. Юнг много ясно е казал, че вие трябва да станете колективно осъзнати. Така че
превръщането е важното нещо в нашата еволюция, нищо друго; ние се превръщаме в нещо.

На санскрит, например, реализираната душа - за индийците това е много обикновено понятие, не е нищо сложно за
разбиране – се нарича двиджаха, „този, който е роден отново”. А също птицата се нарича двиджаха, защото птицата
първо се е родила като яйце, а след това е пораснала, съзряла е и тогава изведнъж става птица. И това е паралелът с
Реализацията. Вие също знаете, че на Великден си разменяме яйца. Има същата символика - ние сме яйца и трябва да
станем птици. И точно сега, на това място, където сме човешки същества, ние просто сме ограничени, както яйцето, да
се развиваме до точката, където можем да станем птицата.

Всички други неща, за които хората говорят, не са Реализация. Както Аз мога да кажа: „Добре, ако ви хипнотизирам
хубавичко, мога да ви дам шишета и вие най-вероятно ще започнете да смучите от шишетата като бебета”. Дори
знаейки, че правите нещо смешно, вие го правите. Ще сте принудени да го правите, защото ще сте хипнотизирани.
Всякакви подобни дейности, в които попадате, не са Реализация, защото каквото и да ви се е случило за да станете
човешки същества, вие не сте участвали в тази дейност. Не сме си отрязали опашките като маймуни, за да станем
човешки същества. Станало е спонтанно, както цветята са станали плод. Това е жив процес. Човек не осъзнава, че
каквото и да трябва да ви се случи, то е жив процес, а не мъртъв процес. Всичко, което можем да правим, е мъртво.
Например, можем да стоим на главите си, можем да подскачаме, можем да тичаме, можем да правим всякакви неща,
но това не е жив процес.

Живият процес е когато се променяте към нещо, а тази промяна трябва да е пожелана от всички честни търсачи. Ако
не сте честни, тогава е трудно, а дори и да сте честни, но се идентифицирате погрешно с определени идеи – чели сте,
защото сте дали пари за книгата или сте платили на организация или на някой - това няма да ви помогне. Онова, което
трябва да наблюдаваме, е в какво се превръщаме и за това ви говорих вчера - че ставате господар. Ставате пророци,
както Уилям Блейк е казал: „Божиите люде ще станат пророци и те ще имат силите да направят другите пророци.“

За да сте честни със себе си, трябва да попитате: „Станал ли съм пророк и мога ли да направя другите пророци?” Това
е много прост начин да погледнем на своята Реализация и сте способни на това да станете пророци, защото всичко е
вътре във вас, цялата конструкция е вътре във вас, вие сте като компютър - просто трябва да се включите към
мрежата и той ще започне да работи.



Вие просто трябва да се станете това. Ако не се промените, тогава всички тези неща - създаване на организация и
всякакви подобни - нямат никаква стойност, всичко е - бих казала - заблуда. Какво сте получили сами? Да
предположим, ако Рей каже: “О, Майка видя светлина и това се случи, и онова се случи; Тя има такива и онакива сили”.
Това всичко е безполезно. Какво е то за вас?

Аз мога да бъда цар на всичко, но какво значение има то за вас? По-важното е какво се случва с вас, а за тази промяна
ако Аз кажа, че всичко се намира вътре във вас, ще трябва да го докажа, това е всичко. Това познание всъщност не ни
е непознато. Всичко е било описано още по времето на Моисей. Както е казал - „Дървото от огън”. Но какво е дървото
от огън? Никой не знае, просто се казва, че там е имало дърво от огън. Но ако видите Кундалини напълно просветлена,
ако може да я видите, наистина изглежда като дърво от огън.

И също в Библията е казано: „Аз ще се появя пред вас като огнени езици.” Сега, какво е това? Никой не обяснява,
никой не знае, а тези пламъци не са нищо друго освен центровете; когато са просветлени, вие ги виждате просто като
огнени езици. Но не е необходимо да ги виждате, защото когато сте извън павильона, вие виждате павильона; когато
сте вътре вие не го виждате, просто виждате интериора. И ето защо човек трябва да разбере, че всъщност трябва да
приеме не това, което си мисли, че трябва да се случи, а онова, което ще се случи.

Така че първо трябва да се освободим от всички погрешни идентификации с нашите идеи, че това или онова трябва да
се случи или би трябвало трябва да се случи, или „Трябва да видя светлина, трябва да летя във въздуха”. Има много
хора, които плащат за да летят във въздуха. Смятам, че е абсурдно. Защо искате да летите във въздуха? Не разбирам.
Плащате много повече пари за това, отколкото да платите, за да обиколите целия свят. Наистина ви казвам - ако
искате да пътувате със самолет, няма да е толкова скъпо, колкото като плащате за тези летежи, за тези „летящи
екскадрили”. И какво е това, трябва да разберете какво е това? Когато отивате за такова летене, в какво се забъркате?
И този метод на хипнотизиране е толкова фин, че не можете да го разберете. Вие просто се въвличате. Както с
летенето, имаме един господин, който беше директор на една академия, а получи епилепсия, жена му получи
епилепсия, детето му получи епилепсия; и всички те дойдоха при Мен, бяха загубили къщата, всичко, бяха без пукната
пара. А ето какво се случи на всички тези летящи заради една шега.

Та човек трябва да разбере, че не може да платите за вашата еволюция, не може да платите. Много е просто да се
разбере. Както ви казах вчера, ако платите на цветето, дали то ще стане плод? Това е жив процес, за който не можем
да платим, той не разбира от пари. Живият процес не разбира от пари. Не познавам никой човек, да речем, който
страда от лошо храносмилане, а ще сложи там някакви пари и ще каже: „Сега, мой стомах, аз ти плащам, а ти ще
смелиш ли храната вместо мен?” Така ли правим? По същия начин това е най-висшият жив процес, за който не можем
да платим. Това е много фино нещо да се разбере от хората, защото те вярват, че за всичко трябва да се плаща, иначе
не става. Да речем, отивате за някаква машина, искате добра машина - и трябва да платите. Която трябва да работи,
естествено. Ако не работи, може да я вземете безплатно. Но за тази, която работи, трябва да платите. Ако някоя кола е
безплатна, означава, че е бричка, не може да имате такава. Трябва да платите, за да я откарат за вторични суровини,
така че винаги в ума на човек е, че трябва да плаща. А това е много погрешно, за това нещо не може да платите.
Говоря за процесите, които са над човека, хората не правят ги извършват.

Например, ние не можем да превърнем цвета в плод, самият жив процес е отвъд човешките възможности. Но когато
станете, когато станете суперчовек, можете да боравите с него. И това трябва да се случи с вас. Ако то не се случи с
вас, всичко останало е погрешно. Казвам ви го с голяма загриженост, защото хората на пазара, които продават
стоката си, се справят много добре. Знаят как да ви подмамят, знаят как да ви пробутат разни идеи, как да ви
създадат грешни идентификации и вие просто се идентифицирате с тях, докато те не се изпарят напълно. А вие
оставате на сухо. И си казвате: “О, господи, какво се случи?“ Едно нещо е ясно, че Духът ви не е загубен. Той е там.
Въпреки всякаквите грешки, независимо какво търсите, въпреки всичко Духът пребивава във вас, докато сте живи. И
този Дух трябва да се настани във вашия съзнанателен ум, тоест във вашата централна нервна система, би трябвало



да почувствате силите на Духа във вашето същество. Ето това е Сахаджа Йога. Сахаджа – както той сигурно ви е
казал вчера – означава „роден с”.

Така, вчера ви казах за Лявата страна, която е силата на желанието и чрез тази сила имаме всички наши
обусловености и всички разочарования от материята, материалните неща, а също където – може да се каже –
натрупваме цялото си минало, което след това се простира върху колективното подсъзнание. Вчера също ви казах, че
ракът е болест, която се причинява от крайни левостранното поведения на хората. Онези, които отиват в крайности на
Лявата страна, хващат болестта, наречена рак, а тя може да бъде излекувана ако подобни крайности се изтеглят в
центъра; може да бъде излекувана, няма съмнение.

Сега, втората страна е Дясната страна, за която споменах, че ще говоря днес. Господинът, който задаваше много
въпроси не е тук, тук ли е? Той беше много зает вчера само да задава въпроси и нищо повече. Мисля, че няма интерес
към търсенето.

Добре, сега втората страна е отдясно - силата, чрез която действаме. Първо пожелаваме, а след това действаме. Тази
сила, силата на Дясната страна, е представена в нас като дясна симпатикова нервна система. Науката идва от същото
нещо, науката е в материята, докато това са много фини неща вътре в нас. Силата на Дясната страна, която
съществува в нас, дава силата на умствените ни и физически способности да действаме. Действието се осъществява
когато си пожелаем нещо, искаме да осъществим това желание и тогава пристъпваме към действие. Човек трябва да
разбере що за сила е това. Тази сила на санскрит се нарича Прана Шакти. А другата отляво е Мана Шакти, силата на
емоциите, докато Прана или - можем да кажем - умът, но виждате, че английският език не е толково ясен, за да се
обясни това. Така че бих казала, че Мана Шакти и Прана Шакти са двете сили, които съществуват вътре в нас, а ние
започваме да ги ползваме като лява и дясна - можем да кажем като педалите на спирачката и газта - и после ставаме
майстори на шофирането. Но докато станем такива, правим много грешки.

Човешкият ум има характерната черта да отива в крайности. Да речем, кажа на някого: “Сега трябва да медитираш”.
Те ще медитират по пет часа. Няма нужда да се медитира цели пет часа или нещо подобно. Но ако кажа, че трябва да
стоят на главите си, те ще го правя цели десет часа. Така че няма нужда да се отива в крайности, трябва да сме точно
в центъра; бъдете мили с вашето тяло, бъдете мили с вас самите. Няма нужда да обезумявате; не е необходимо да е
толкова мъчително. Това е много просто нещо, което трябва да се случи с вас.

Например, помислете за семе, което е посадено на много висока музика или - да речем - на място, където всеки бърза,
кара се, крещи. Какво ще се слуши с това семенце? Никога няма да поникне. Но ако е на спойкойно място, правилно
посадено, а не в някаква килната саксия, тогава определено ще се развие в красиво дърво или красив храст, или в
каквото там трябва да се превърне. По същия начин, ако изпадаме прекалено в крайности, отиваме на ляво или на
дясно. Отивайки наляво - вчера казах ви какво се случва - всички тези неща като хипнотизиране, екстрасензорни
възприятия и повечето гуру опитват тези номера, сами виждате, като просто ви хипнотизират и хората абсолютно се
побъркват по даден гуру – „Той е нашият гуру”. И се държат като хора без абсолютно никакъв мозък – „О, аз чувствам
сега, чувствам се велико”. Виждам, че причината е, че вие имате чувството за нещо като сигурност, която е вградена в
този гоподин - “Ако го следвам, той ще отиде в рая и аз ще отида с него в рая”. Не се случва по този начин.

Вие трябва сами, идивидуално да отидете в рая и трябва да станете свой собствен водач и да знаете всичко за това.
Не е като някой да закачи ремарке отзад, да качи няколко човека в него и да каже: „Сега елате с мен, аз отивам в рая.“
Повечето от тях са хора, които наистина отиват в ада и вие ще ги последвате много бързо. Това никога не е така.
Повярвайте ми, всеки, който казва, че следвайки определен гуру ще отидете в рая, абсолютно греши. Вие трябва да
следвате Принципа и всеки гуру, който е истински гуру, винаги ще ви каже, винаги ще ви каже, че трябва да се
промените към нещо. Той няма просто да каже: „Добре, дал си ми пари, сега ти си член, ти си мое дете, ти си мой
последовател, аз ти давам любовта си. Нека се обичаме.” Къде е любовта? „И ми дай още пари, дай ми ролс-ройс, дай
ми това, дай ми онова.” И го правите като луди, мислейки, че може да замените тези неща.



Сега като търсачи имаме правото да открием своя Дух и не трябва да се заблуждаваме от номерата и шегите на тези
хора или, бих казала, много зловещи методи, коите прилагат. Не само да ви привлекат за пари - нямам нищо против, те
са мошеници, нека да имат пари или каквото искат да имат - но те провалят вашите шансове за Реализация, което вие
не осъзнавате. А когато шансовете провалени, е много трудно да ви се даде Реализация и ако вие наистина,
определено не го изработите, ще бъде невъзможна ситуация. Виждала съм хора, които страдат за сметка на това.

Сега това действие в нас представлява нашите умствени и физически спобности на Дясната страна. Така както
мислим за бъдещето, започваме да планираме: „Утре трябва да направим това, или в другиден трябва да го направим”
и зацикляме – „Сега трябва да отида там и да взема това, а после да купя билет и да отида еди-къде си”. Тоест,
мозъкът ни работи за бъдещето. Толкова много, че ставаме абсолютно ориентирани към бъдещето; понякога до
такава степен, че съм срещала хора, които са ориентирани към бъдещето, а дори забравят собствените си имена.
Можете ли да повярвате? Те дори не се сещат за името на баща си. Това добре, но забравят собствените си имена.
Имам предвид, че те са луди хора, тъй като забравят собствените си имена, не знаят къде се намират, накъде са
тръгнали. Срещала съм хора от този тип, които са наистина болни, защото са станали силно ориентирани към
бъдещето и сега не знаят нищо за миналото си. Това поведение насочено към бъдещето започва в общество, където
хората винаги мислят за бъдещето - „Какво ще правя, какво ще правя утре, какво ще постигна утре?” И всички тези
неща, когато те започнат да ги правят, тяхното внимание отива крайно в дясно.

Та това място е много опасно, много опасно място е, когато започнем да гледаме към бъдещето, а гледането в
бъдещето е нещо въображаемо, абсолютно въображаемо, защото каквото и да мислите за бъдещето, то не
съществува. Това, което съществува, е настоящето, вие трябва да сте в настоящето, а не в бъдещето. А хората ще
кажат, че трябва да сме в настоящето, но как? Не можем. Ние сме или в миналото, или в бъдещето. Защото когато
вълните на мислите се появят, те се издигат и спадат. Друга мисъл се появява, надига се и пада. И сега тази мисъл,
която се издига, ние я следваме, но не виждаме, че пада. Другата мисъл се надига, ние го виждаме, но не можем да
видим накъде отива. И така подскачаме на гребена на тези мисли и не знаем, може би, че сме или в миналото, или в
бъдещето. Но в средата между тези две мисли, там е настоящето, а ние не знаем как да поставим вниманието си там,
което е много трудно нещо, а просто да се каже, че трябва да сме в центъра, не е възможно. Всички тези неща като:
„Трябва да направите това, трябва да направите онова”, няма да се получат, докато там няма светлина. Например, в
тази стая няма светлина и вие кажете „Върви направо”; няма да можете, защото не можете да видите къде е пътеката,
нито как да вървите. Дори и да заповядвате, правете каквото желаете, не можете ей така да вървите направо, без да
се бутнете в някои от столовете, защото няма светлина и не виждате.

Човек трябва да разбере, че живеейки един ориентиран към бъдещето живот и планирайки прекалено много за
бъдещето, всъщност какво правим? Живеем в измислен свят. Имаме много истории за хора, които живеят в свой
въображаем свят, и изведнъж разбират, че всичко е разрушено. А има и хора, които го постигат чрез тяхните
физически усилия, и когато се обвържат с физическите усилия, те си създават друг проблем, защото просто стават
физически ориентирани хора. А когато сте физически ориентирани, Духът започва да ви се ядосва.

Така че десностранното движение е за хора, които са много педантични, които са много специални относно времето –
може да се каже - и са много твърди за нещата, които са много сухи, много директни и не биха толерирали никакви
глупости. Такъв тип хора, да речем, се срещат често и този тип хора се превръщат главоболие и са много скучни,
вижте. Вие просто не можете да понасяте тяхната компания, могат да бъдат много скучни. А те ще ви изнесат дълги
лекции как да сте порядъчни и как да карате все направо. В природата нищо не е изправно, всичко се движи толкова
красиво, защото природата е създадена от разнообразието и разнообразието носи красотата. Те не мислят за красота,
за любов, за състрадание, за нищо. За тях това е много педантичен свят и така живеят. Такива хора образуват голямо
его в себе си, както виждате там; това с жълтия цвят на главата се нарича его.

Чрез действието на Лявата страна, емоционалната страна, развиваме суперего, а чрез действието на Дясната страна,
развиваме его. Сега, не е лесно да се види това его. Защото когато имате суперего, имате болки в тялото, нещастни



сте, имате бръчки по лицето и изглеждате напълно съсипани. Но ако имате его, изглеждате така динамични. Можем
да кажем, че Хитлер беше крайно егоориентиран. А си беше втълпил, че е нещо като божествена инкарнация и трябва
да спаси хората, както и че е единственият, който знае за расите и за всичко останало, и си въобразяваше, че трябва
да спаси някоя раса. Този вид идеи идват от хора, които са десностранни; те са много агресивни, може и да говорят
много добре, да изглеждат много смирени, може да са много добри бизнесмени, може да са всякакви, но не знаят, че в
главите им се надига този господин Его, просто като голям балон и се носят във въздуха. Краят на егото е глупостта.
Ще се учудите, егото завършва с глупостта. Такива хора се отдават на разни глупави неща и после казват: „Какъв е
проблемът?”

Например, познавам възрастни хора, които се държат толкова глупаво и казват: „И какво от това?” Срещате един
старец, да речем 90 годишен, който не може дори да върви без бастун, но ще вземе да танцува тези танци, които вие
правите, и след това ще падне долу, а той ще си помисли: „Е, и какво толкова?” Като една жена, която познавах. Тя
беше на около 85, умря от падане от кон. „Много ясно – помислих си - какво друго може да се очаква от 85-годишна,
това е очевидно за жена на 85, тя трябва да си седи вкъщи, да се грижи за внуците си, та може би и правнуци. Вместо
това, защо иска да е като 25- годишна жена и да се катери на кон?” Така че хората правят такива глупави неща, а после
казват: „И какво от това, няма нищо лошо в глупостта, какъв е проблемът?“ Но такива хора са напаст за обществото, за
другите.

Хората, които страдат от суперего, сами си създават грижи, докато онези, които са егоистични, безпокоят другите.
През цялото време коригират другите, измъчват ги, налагат идеите си върху другите хора и могат да са много, много
успяващи, защото един успех влече друг след себе си. Те продължават да втълпяват разни неща в главите на хората,
казвайки: “Това е истина, това е истина.” И когато си го повтаряте, внезапно започвате да вярвате - „Да, така трябва да
е.” И такива хора са много по-опасни, бих казала, отколкото хората със суперего. Но за хората, които не знаят
триковете на суперегото, могат да са много, много опасни, защото са много фини - не може да ги разберете, те
хипнотизират, могат да ви обсебят, могат да са много хитри и да прилагат всякакъв вид методи, за които не сте
наясно. Така че не е лесно да се избере кое е по-добре от двете и кое не е. И двете са погрешни, когато се отива в
крайности, наляво или надясно.

Нека сега да видим какво се случва на физическо ниво. Вече ви казах за рака и Лявата страна, който си причиняваме.
Какво се случва физически на хора, които са ориентирани към бъдещето? Имаме център специално за това
футуристично поведение, който се нарича Свадистхана чакра, който се проявява на грубо ниво в нервния сплит,
наречен аортен сплит. Свадистхан чакра е много важна за хората, специално за хората, които са развити. С тази чакра
ние всъщност преработваме мастите на стомаха за целите на мозъка. Това е центърът на Сурйа, на слънцето. Когато
започнем да мислим, тези клетки се преобразуват по такъв начин, че стават полезни за мозъка.

Сега, ако вие мислите през цялото време, през цялото време мислите, тогава какво ще се случи? Имам предвид, че от
това няма да ви пораснат рога, вие изразходвате всичко това, а после изразходвате всички тези клетки; и трябва да
имате заместител, а за този заместител Свадистхан чакра трябва да работи много усилено, за да преработи клетките
за нуждите на мозъка. Освен това междувременно има и други неща, за които Свадистхан чакра трябва да се погрижи:
например, за черния ви дроб, панкреас, далак, бъбреци; този център се грижи за всички тях, а също за матката при
жените. Ако на Свадистхан чакра се дава само една задача и чакрата не може да върши никаква друга работа, тогава
другите неща са пренебрегнати и така развивате ужасна болест, наречена проблем с черния дроб.

Чернодробният проблем е друго нещо, което вие сами не можете да усетите, но другите знаят, че вие имате проблем с
черния дроб по начина, по който избухвате, по по който капризничите, по който винаги се зъбите на хората и никога не
сте удовлетворени от нищо, по който критикувате другите. Всичко това е проблем на черния дроб и такива хора никога
не са щастливи от себе си, защото черният дроб се грижи за вниманието, а тези, които имат проблем с черния дроб,
вниманието им е ужасно и се люшка, вижте, не може да държите вниманието си в една посока. На улицата ще
тръгнетее направо към някоя кола, защото гледате към нещо друго, което не би трябвало да гледате. А през цялото
време оглеждате и не може да вървите. Имам предвид, че няма да откриете никое такова животно, което да върви



така, а само хората го правят. Ако ги видите на улицата, ще се учудите. Накъде вървят? Не вървят направо, не гледат
направо, а очите им шарят в насам-натам, защото вниманието им е нестабилно, а е нестабилно заради лош черен
дроб.

Така че череният дроб е много, много важно нещо. Череният дроб има специална способност да извлича цялата
отрова от тялото като горещина, а горещината в тялото трябва да се трансформира или да бъде пренесена в кръвта
или водата в кръвта и това трябва да се изкара от тялото, може би като изпотяване или под друга форма. Но става
така, че когато черният дроб е разстроен, не може да го направи, не може да пропусне тази горещина в кръвния ток и
тя остава в тялото, а вие наистина се загрявате и тази горещина създава всичките ви проблеми.

Така, какво се сулачва в Сахаджа Йога, когато Кундалини се издигне? Тя променя формата на кръвта. Водородът и
кислородът, които се намират в нея, заради горещината започват да се държат странно, ( Шри Матаджи показва
нагоре и надолу) и приемат горещината в тях. Затова хората, които имат лош черен дроб, усещат малко горещина,
когато Кундалини се издига. Но това може да се излекува, давайки спокойствие и утеха на този орган - черния дроб - и
вие определено може да излекувате вашия черен дроб, няма съмнение в това.

След това, второто нещо, което се случва, е с панкреаса, който причинява диабет. Само човек, който мисли прекалено
много, получава диабет. Например, един индийски фермер не знае какво е диабет. А иначе вие спирате захарта, но
това не е начинът да се спре диабетът. Диабетът се получава, защото мислите, мислите, мислите прекалено много.
Докторите няма да го разберат, затова казват, че не може да се излекува, защото не могат да направят връзка между
мисленето и болестта. И ето какво се случва, когато през цялото време мислите като луди, а после се образува
диабетът. А диабетът също може да се излекува, ако получите вашето просветление. Вие също можете да излекувате
диабета на другите хора, само защото тази жива сила, която е обединена от тези три сили, протича през вас и можете
да се заредите, можете да дадете на другите, които са я изчерпали, а по такъв начин вие ги зареждате с тази сила и
може да ги излекувате.

Но третото нещо, което се случва на хората, и най-лошото от всички, е рак на кръвта заради далака. Далакът е много
важен, тъй като е центърът на мира в нас. Този, който няма добър далак, не може да има мир в себе си. Това е много
просто нещо, но докторите не могат да направят връзката, нито пък всички учени могат да направят връзката с нещо
много, много просто. И това просто нещо е, че когато се храним, ако сме френетични, сме готови да получим този
проблем с далака и да хванем рак на кръвта. Ако майката или бащата са с такъв трескав характер, децата може да се
родят с рак на кръвта. С радост ще ви кажем, че в Ню Йорк имахме такъв случай с рак на кръвта и когато бях в Индия,
в едно село, някой дойде и Ми каза, че еди-кое си момче е болно, само на 16 години е и е с рак на кръвта, а докторите
бяха заявили, че то ще умре в рамките на две седмици. Те само заявяват, те са много добри само в заявленията.

И когато този случай стигна до Мен, казах: „Не мога да направя нищо, на село съм, но вие може да се обадите на една
Сахаджа йогини. Тя беше в Англия, но сега е в Ню Йорк и ще се погрижи за случая.” Ще се учудите, но момчето беше
напълно излекувано, излезе от болницата, дойде да Ме види и сега е обратно в училище. Имам предвид, че сме
излекували много случаи на рак на кръвта, но ние не сме тук да лекуваме по никакъв... или да изцеряваме някой. Това
не е нашата работа. То се случва спонтанно, като страничен резултат от събуждането на Кундалини. Основното нещо е,
че трябва да ви направим доктори, трябва да ви направим хора с широки познания, да ви направим колективно
осъзнати хора, които да влезнат в Божието царство, да се отдадат на Неговия мир, блаженство и радост.

Също и проблемът с бъбреците, с високото кръвно налягане, всичко се дължи на това. Хората се тревожат, те
обезумяват, виждате, това безумие се превръща просто в навик за нас. Познавах хора, пред които само докато кажете
“О, трябва да пътувате някъде със самолет”, и думата „самолет”, изведнъж ги хвърляше в треска. Те се побъркват. Не
знаят какво правят. Ще си забравят паспорта, ще си забравят багажа, ще забравят еди-какво си, те са обезумели. Ако
отидете на летището, ще забележите тази лява Набхи - както наричаме този център - далакът става трескав. Когато се
храните или вършите някаква друга работа, се създава извънредна ситуация и е необходима повече кръв, за да се
смели храната. Така че този далак, горкият, работи много усилено, за да образува допълнително количество кръвни



клетки. Но докато се храните, вие – да речем - също четете вестник и това е най-лошото, което човек може да прави
сутрин. Ужасно! Четете вестник, храните се и вашият далак изключва, защото се появява друг спешен случай.

И после се качвате на колелото със сандвич в ръка, а това е дори по-лошо. И бързате за работа, но изведнъж се
оказвате в задръстване и се оказвате в ужасна ситуация, започвате да се изнервяте и нищо не разбирате, а човекът
пред вас се провиква: „Какво става с тоя, защо не кара по-бързо?” А онзи казва същото на другия пред него. И така
тази лудница продължава, надпреварата продължава и ако се храните в такава суматоха и лудница, вие си създвате
този проблем - рак на кръвта - който е много опасен, и е често срещан сред младите хора.

Сега, последният, но не най-маловажият, е проблемът със сърцето. Когато отделяте прекалено много внимание на
всички тези външни неща, на материалните неща, на всички ваши материални постижения, на вашия физически
напредък, и на прекалената компютъризацията на вашия мозък, вие пренебрегвате и не обръщане необходимото
внимание на вашия Дух, който е превибава в сърцето, а така Духът се оттегля и получавате сърдечен удар. Само
човек, който е десностранен, получава сърдечен удар, но никога някой левостранен. Това го казах на един доктор и
той каза, че странното е, че в лудницата никога не няма нужда от кардиограма, не ви трябва. Там болните никога не
получават сърдечен удар. Учудващо е, но луд човек никога не получава сърдечен удар. Човек, който е луд, използва
повече сърцето си, Лявата страна, емоциите си и сърцето му би трябвало да спре да работи, но не - мозъкът му спира
да работи. Можете ли да си представите? А на този, който ползва мозъка си, сърцето му отказва.

Това е равновесие, създадена от природата в нас. Погледнете колко умно природата се опитва да ни води към
центъра: да не изпадаме в крайности, да се дръжим в центъра, да се придържаме към центъра, а когато сте абсолютно
в центъра, тогава получавате вашата еволюция много бързо. Така, това е Дясната страна, която имаме, страната на
бъдещето, а както знаете, всички по характер сме ориентиран към бъдещето. Тази насоченост към бъдещето не може
да бъде излекувана, казвайки: „О, сега не мисли”. Не може да го сторите, просто не можете. Ако ви заповядам: „Сега
по-добре спрете да планирате”, вие просто няма да можете, не може се справите с това. Трябва да правите тези
планове. И ще откриете, че всички тези планове се провалят, защото не са свързани с плановете на Божественото.
Божественото има други планове, докато вие имате съвсем различни и те никога не се съчетават и затова откривате,
че вашите планове се провалят и вие сте просто разочаровани и насухо. Не разбирате как се е случило това.

За вашето разбиране трябва да знаете едно - че има Божествена сила. Независимо дали ви харесва или не. Цялата
тази жива работа, която е свършена - милиони и милиони цветя са станали плодове, семената стават дървета,
определени семена стават определени дървета – целият този избор който е направен, целият организиран начин, по
който химическите елементи си взаимодействат, начинът, по който химията е създадена по периодични правила -
всичко, което виждате в този свят, всичко е толкова добре организирано. Трябва да има някой, който го прави.

Така че има Божествена сила, която ни заобикаля, няма съмнение в това. Но ние все още не сме я почувствали, това е.
Ако не сме я почувствали, това не означава, че не съществува. Тя съществува и работи. Видели сме чрез нашия опит,
че толкова много живи неща се случват. Ние ги имаме за даденост, не се замисляме над тях. Виждате в самия
човешки живот - детето трябва да се роди, зародишът се запазва в тялото. По принцип закон в медицината е, че ако
нещо чуждо проникне в тялото, то бива изхвърлено незабавно, всички сили са изградени така, че да го изхвърлят. Но
откриваме, че когато зародишът се оформи, цялата система работи, за да го изхранва, да се грижи за него и наистина
да се грижи за него. Много внимателно течността се е образувала около него така, че да не го притеснява и тялото
полага всякакви грижи, за да поддържа зародиша и когато зародишът е готов, бива изхвърлен.

Кой прави това? Кой го прави? Понякога трябва да си задаваме тези въпроси. В крайна сметка, защо сме станали
човешки същества? Каква е била нуждата? И ако не сме получили отговора, това означава, че сме все още в преход и
трябва да стигнем дотам, където ще открием отговора.

Създадени сме като човешки същества, за да почувстваме тази Божествена сила, за да използваме тази Божествена
сила, така че да се насладим на Божественото блаженство. Тази Божествена сила е Колективното същество, което ни



дарява с колективност. Духът в нашето сърце е Този, който е Колективно същество в нас, който проявява
Божествената сила, за да протича тя през нас, и така, когато сме свързани с източника, започваме да се превръщаме в
това, за което сме определени. Като машината, само когато я включите в мрежата, придобива своя смисъл. Но тази
машина, въпреки че е включена, не осъзнава електричеството, Моя глас, нищо. Но когато човек се включи към
захранването, се осъзнава и ето това вие трябва да видите.

Когато сте реализирани, можете да издигнете Кундалини на другите, може да давате Реализация на другите. Самият
Рей е дал на толкова много. Дори в Риад го е правил. Правеше го, където и да отиде. Той е просто като вас, той е
инженер, просто като вас, и ще се изненадате колко много знае той за себе си и за другите. Настъпила е пълна
промяна, защото когато станете Духа, когато получите най-висшето, всички тези земни неща отпадат и вие ставате
свой собствен господар. Никакво заробване повече чрез някакви навици или нещо друго, то просто действа красиво.
Но човек трябва да си даде шанс и да има търпение. Най-лошото на интелигентността - така наречената – е, че можете
да се подигравате с всичко. Това е най-простият начин да се шегувате с всичко и да се освободите от него.

Едно време, когато хората искаха да погледнат реалността, например когато Христос дойде, хората не му се
присмиваха. Но го направиха по времето, когато беше разпънат, и просто се отрекоха от Него. Но сега не е всъщност
проблем; проблемът не съществува, защото да се отречеш от нещо се изискват повече усилия, така че по-лесно е да се
присмиваш. Това е глупост. Отново казвам, глупаво е да се подигравате на нещо, защото това сте вие, вие сте Духът.
Вие сте тези, които трябва да го получите и ако само знаете как да се присмивате, моля вървете и си играйте. През
целия си живот ще продължавате, през всичките си животи ще я карате така, и каква е ползата? Ако не получите
вашата Реализаци, според вашата присъда, вие сте се провалили, пропаднали сте, а ви е даден шанс. Може да бъдете
утешени, може да бъдете посъветвани, може да бъдете спасени; но никой не може да ви накара да вкусите красотата
на вашето същество, това трябва да го направите сами. Ако не искате да го направите, добре. Всичко е наред. Вие сте
свободни да правите каквото искате. Но ако искате да го направите, моля спрете да „пазарувате” при разни гуру и да
се лутате между тях, спрете и вижте за себе си от какво се нуждаете. Сериозно нещо е това, което трябва да се случи.

Докато хората не еволюират, нито един от проблемите в света няма да бъде решен, нито един от проблемите,
запомнете го от Мен. Каквото и да са направили хората чрез техните мисли - да речем, създали са демокрацията,
създали са комунизма, това или онова. Всички тези глупости нямат никакво значение за реалността, нямат никакво
значение. Защото например може да кажете: „Аз съм много силен, така че съм капиталист. Но не мога да живея, без
да дам на другите, така че съм комунист. Аз съм пълен капиталист и пълен комунист.” Всичко съществува в Мен и
всички тези идеи, където образувате групи от хора като демократи и други като нещо си, са фалшиви. Защото докато
хората са обвързани към егоизма и всички подобни неща, няма да свършат никаква добра работа от това.

Необвързаността се осъществява, защото ставате едно с Духа, който не е обвързан, а ви дава светлина - тази
необвързаност, откъдето може да видите всичко, което протича просто като на театър. И вие се справяте много добре.
Ставате толкова динамични, толкова динамични, че сами се учудвате на вашия динамизъм. Освен това, човек трябва
да разбере, че ако има Сила, която е Всепроникващата сила, тази Сила мисли сама, организира и се грижи за вас.
Толкова много неща са се случили на Сахаджа йогите, че ако започна да ви разказвам за всичките, ще се удивите.
Поразителни неща са се случили. Но Кришна е казал много ясно йогакшема вахамайхам, което означава “Когато
получите Йога, ще имате благополучие.” След Йога. Той каза първо Йога, първо трябва да се осъществи връзката, след
това ще постигнете благополучие. Виждала съм хора, които ходят при така наречени гуру и разни болни, виждате
лицата им - бледи, абсолютно изтощени, не стават за нищо, абсолютно нещастни хора. И как такива хора биха могли
да бъдат в Йога?

Не само физически, но и умствено хората в Йога са в мир, изпълнени са със състрадание и любов. Състрадание, което
не говори, а просто тече. Тече, излъчва се и вие може да проявявате състрадание дори към цветята. Ако цветята
умират, може да им дадете това и те ще живеят известно време. Ако има - да речем - дървета, които умират, ако им
дадете, те ще виреят добре. Ако го дадете на животните, те ще са различни, защото само след като получат тази сила,
вие за пръв път връщате обратно нещо на Природата. Досега само сте вземали от Природата. Сега за пръв път ще



започнете да давате нещо на Природата. Защото състраданието просто тече, то не получава нищо, просто тече към
другите и това трябва да се случи с вас.

Не се задоволявайте с евтини неща, с нещо безсмислено, нещо от рода на мимикрия или масовка. Аз говоря за
колектив, където всеки индивид е осъзнат. Това не е масова дейност, а е колектив.

Нека Бог да ви благослови.

Надявам се, че днес много от вас ще получат Реализация и ще станат едно с Духа, и ще почувстват колективността.
Това е Моята единствена надежда. Поставила съм Брайтън на много високо в Англия и винаги съм казвала, че Англия
е сърцето на Вселената. Много е важно, че е сърцето, без съмнение, и затова Блейк е казал, че трябва да стане
Йерусалим. Има много истина в онова, което той е казал. Има много неща, които е казал за Сахаджа Йога, напълно
верни са. Но сърцето е лениво. Сърцето спи, жалко е. Както казвам, че Европа е черният дроб, но много се пие. Можете
ли да си представите какво ще е състоянието на нещата заради това- дори ще е по-лошо - ако всичко върви против
собствената ви същност? А същината на Англия е, че е сърцето. Това означава, че Тя се свързва, движи се.

Каквото и да се случи в Англия, се взема насериозно. Да предположим, че всички вие оглупеете - целият свят ще стане
такъв. Отговорността е тежи върху вас, но не го разбирате. Много важно е това, което правим. Изглежда много малко
в тази страна, защото има много малко хора, които наистина идват на Сахаджа Йога и се установяват. Много малко
хора. Мисля, че има много малко хора от този калибър. Има малки деца, много ще се появят след около десет години,
да кажем. Сигурна съм, че ще има много хора от добро качество, които ще дойдат, а търсачите, които са тук, са също
някак изнервени, защото искат да учат от американците и европейците. Няма нищо за учене от тях. Вие сте тези, които
ще обикаляте; вие ще носите посланието.

Знам, че е много важна страна и някакси се уреди, че съпругът Ми можа да бъде избран в Англия и ние сме тук през
последните осем години, можете ли да повярвате. И Аз ще съм тук най-много още четири години. Така че, надявам се,
нещо ще се случи в Брайтън, което е много хубаво място. Сигурна съм, че тук също мнозина ще получат Реализацията
си и ще помогнат за еманципацията на човешките същества.

Много ви благодаря.

Нека Бог да ви благослови.

Ако имате някакви въпроси, трябва да Ми ги зададете съвсем открито. Трябва да ви кажа, че съм ваша Майка и
никога не се чувствам обидена. Питайте Ме. Важно е, защото всъщност Аз нямам никакви въпроси. Вие трябва да
питате. Аз нямам никакви въпроси.
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Сигурна съм, че Фил трябва да ви е обяснил механизма на нашата еволюция. Kакто ще видите пред вас, съществуват
различни центрове на различни нива на тялото и всички тези центрове обозначават различните етапи от нашата
еволюция. Tези центрове не могат да се видят. Tе са фини центрове, разположени в медула облонгата/спиналис,
което означава в гръбначния стълб и също в мозъка.

Kакто ви казах вчера, Бог ни е създал за тази цел и всичко беше направено много красиво, с огромно състрадание и
грижа. Направено е много деликатно и всички тези центрове показват в нас един вид израстване, което се е
проявявало последователно. Но на човешкия етап, ние сме все още в преходен етап, защото не знаем смисъла на
нашия живот.

Смисълът на живота ще ни стане известен единствено, когато сме във връзка с тази сила, която ни е създала. която
ни е накарала да еволюираме. Силата, която пожела нашето сътворение, която се задейства за нашето сътворение и
ни накара да еволюираме.

С тези три линии са показани. Лявата страна е силата на желанието,която се грижи за миналото, подсъзнанието и
колективното подсъзнание, а другата сила, която се задейства е от дясната страна, която се грижи за действието,
задействането, сътворението до етапа, когато живота започва да приема неговата форма. След това стига до
въглеродния атом. Въглеродния атом е много важен повратен елемент, който бе създаден, когато той има четири
валенции, които не могат да се отклонят. Това дойде, като специален катализатор, можем да кажем, който започна да
създава живот. Животът беше създаден. Но след създаването на този живот, като едноклетъчно трябва да станем
човешки същества. Столовете не растат, тази зала няма да порасне. Нищо, което е мъртво няма да порасне. Но, това
което е живо, расте и еволюира. Ние станахме човешки същества на нивото, където е този център близо до врата,
където изправихме нашия врат нагоре. Където животните изправят главите си нагоре. Нова система започва да се
изгражда в тях, чрез, която се осъществява преплитане и това пресичане на енергиите създава тези два балона,
наречени его и суперего. Защото нямало изпускателен отвор, изход. Животните имат два крака и две ръце на земята,
които идват от задните крака и минават през предните крака. Но в човешкото същество, когато то изправи главата си,
тогава се развива нова система в него чрез, която той развива его. Когато човек е работил, когато е действал чрез
своите умствени и физически възможности, той развива система, наречена его. Всъщност егото е пълен мит. Защото
ние наистина нищо не правим. Както казах, ние правим само мъртва работа. Ние не можем да правим никаква жива
работа. Така че егото, което е в нас е просто мит, че правим нещо. И така, този мит се издига и суперегото на
животинско ниво е притиснато, и когато двете се обединият на върха на главата ви, до около дванадесет годишна
възраст, се осъществява калциране и вие ставате себе си, ставате напълно независими. "Азът" се развива. Което
означава, че вие ставате, като яйце. Сега вие сте отделно същество, свободно същество, което може да работи с
лявата или дясната страна, които са като газта и спирачката на кола и се научавате как да ги използвате, за да
развиете баланс във вас. Правейки грешки, експериментирайки, вие развивате вашата мъдрост в центъра. Понякога
човешките същества отиват в крайности, както ви казах вчера, как отиват на дясно в крайности и какви болести
развиват, и какви проблеми развиват. По същия начин ви казах, ден по-рано, когато отидете на ляво, как развивате
вашите проблеми на емоционална страна и дори болест като рак идва при вас от крайности в ляво. Сега, в центъра е
еволюционния процес, силата на еволюция, силата на вашата поддръжка. Например, въглеродът има четири
валенции, което означава, въглеродът има поддръжката на четири. Човешките същества имат десет поддръжки,

http://amruta.org/?p=26669


които са изразени в Библията, като Десетте Божи Заповеди. Те са за поддръжката на човешките същества. Когато
Моисей беше на тази земя, по това време, беше твърде рано да се говори за Себереализация, за Духа. Като дървото
растеше, дървото на живота, той говореше за дървото на живота, дървото от огън, за Кундалини е говорил. Но,
тойповече е говорил за поддръжката, за поддържането на баланса, на живота. Той беше по-подробен в това
отношение, защото това беше времето, в което хората трябваше да се научат как да бъдат в баланс. Той не е говорил
за кръщение, например, евреите не вярват в кръщение. Но той каза, че ще дойде някой, Масииха, и той ще ви даде
Духа. Той ще ви даде Реализацията. Но както знаете, евреите отрекоха Христос, те не повярваха в Него и ето как
Христос беше разпънат. Сега Христос е много, много важно пришествие на тази земя. Отделно от другите пришествия,
преди всичко ще ви кажа за Христос, колко важен е Той и как Той играе много важна роля в човешките същества.
Хората просто говорят за Христос - Христос, Христос. Трябва да отидем в църквата, да кажем Христос, Исус Христос е
единственият, който виждам. Толкова много плакати, казвайки Исус Христос е във вас, Исус Христос идва, Исус
Христос е тук, но къде? Къде е Той? Къде обитава в нас Той? Той обитава в шестия център, наречен Агния. Този център
е разположен между хипофизата и епифизната жлеза, много фин център е това и има два подсплита. Той се
превъплати там, като превъплащение на невинността. Ето защо, Той е толкова могъщо Божество, което се превъплати
и се установява в тази област. Неговото идване на тази земя беше много важно, защото егото и суперегото се
пресякоха и нямаше място за Кундалини да премине. Това е кръста, където Той беше разпънат. И когато Той дойде на
тази земя четири хиляди години преди това, Шри Кришна описва, че силата, която е Божествена не може да бъде
разрушена. Духът не може да бъде разрушен, не може да бъде изгорен, да избухне. И ето защо Христос трябваше да
дойде на тази земя да установи тази истина. Той беше този, който е "АУМ", който беше Първичният звук, затова
можеше да ходи по водата. Само звукът може да се движи по повърхността на водата, защото няма тегло за да падне.
Беше специално сътворението на Исус Христос в рая, описано е в много книги - индийски книги, свети писания, Той е
описан, като Махавишну. Разбира се, хората, които се наричат християни имат тяхното християнство от различни
източници и те го тълкуваха така, както искаха. Например Свети Павел в Библията не е реализирана душа, нито има
нещо общо с Христос. Нищо. Той никога не е срещал Христос. Той просто излезе на преден план, убиваше християни,
той беше на половина евреин, на половина грък и той подкупваше хора за да получи римска виза или нещо подобно. И
той беше там, като римски войник. И той убиваше хора, той убиваше христяни. И внезапно той казва, че видял
светлина, самозванец и аз не знам защо той е в Библията, не би трябвало да бъде там. Той е много заблуждаваща
личност и това заблуждение днес действа срещу Христос. В същност имам чувството, че винаги, когато такъв велик
човек се появи на земята и Неговата работа започва, някакви негативни сили стават много фини, излизат на преден
план да помагат, но в същност са против Бог. Това ще ви го докажа по-късно, защо казвам това. Но Исус Христос
дойде на тази земя защото имахме проблем - проблемът беше егото. Проблемът беше, че каквато и работа да
извършвахме каквито и лоши неща да сме направили създаде институция на грях, ние станахме грешници, което ни
направи да бъдем личност, която извършва грехове. И Той дойде на тази земя за да всмуче всичките ни грехове.
Всичко това е обещано в древните свети писания, че такава личност ще дойде и когато дойде, Той е пробуден от
Кундалини и ако Той ще бъде пробуден в Кундалини, тогава Той ще всмуче вашите грехове. Така, че няма да има
повече карми, няма да има грях, изобщо. И така, Той дойде на тази земя за да изсмуче нашите грехове, да вземе
нашите грехове, Той умря за нашите грехове, всички ние казваме това. Тогава защо имате още идеята за грях? Защо
отивате и се изповядвате за вашите грехове? Защото ако Христос е там и ако Той е пробуден, Той определено ще
изсмуче нашите грехове. И втората идея, която имат хората е, че трябва да страдаме. Това е идеята, която дойде от
евреите, че всички ние трябва да страдаме. Това трябва да е дошло от времето на Моисей. Хиляди години минаха от
времето на Моисей и това беше обещано, че някой ще дойде, който ще страда за вас, веднъж и за винаги. И всички
ваши страдания Той ще вземе. Такава велика личност беше Христос. Той дойде на тази земя, премина през всички
тези страдания и все още дори християни продължават да казват, ние трябва да страдаме. Защо? Той не е ли страдал
достатъчно за вас? Ще страдате ли малко повече от него? Защо трябва да страдате? Единственото нещо, което трябва
да се случи е да се събуди Христос във вас. Ако Христос е пробуден във вас, ще бъдете удивени, че всички така
наречени страдания изчезват просто ей така. Няма никакви останали страдания повече. Виждали сме пациенти болни
от рак, които страдат много, на които е казано от лекарите, че ще умрат в рамките на две седмици. Факт е. Сега, ако
тяхната Кундалини е събудена, техния рак изчезва, цялата им болка изчезва, цялата им агония изчезва и те се
чувстват много леко, и те чувстват, че са станали колективно осъзнати, че те са спасени. Те всички знаят, че са
спасени. Веднъж това да се случи, тогава изведнъж, лекотата на целия ум, лекотата на цялото тяло, лекотата на



вашето същество е почувствана и вие се чувствате толкова леки, като че ли плувате в радостта на Бог. И това е
нещото, което беше обещано и ние трябва да очакваме. Но това, което направихме е да се върнем към старото нещо,
което беше преди хиляди години без разбиране, че ако беше растежът, ако беше живия процес, живия процес винаги
преобразува от едно ниво на друго. Както можем да видим семето, семето става корен, корена след това има
стръкове, а те имат други части. Едно по едно докато стане разцъфнало цвете, разцъфнало дърво и тогава това дърво
носи плодове. А после тези плодове падат. По същия начин, ако живота трябва да израства чрез еволюционен процес,
трябва да има нива през, които да преминаваме, не е така всеки път някой да идва и да започва нова религия. Как
може да бъде? Христос е казал, тези, които не са срещу Мен са с Мен. Сега, кои са тези хора, които са с него? Той го
каза много ясно. Дори Мохамед прие Христос, като много велика душа и Той каза, че трябва да чакате за деня на
възкресението. Но кой говори за Деня на Възкресението? Сред мюсюлманите, никой не говори за това, те говорят
само за деня на страшния съд. Аз не знам защо хората са толкова нетърпеливи да стигнат до този ден на страшния
съд без да стигнат до възкресението. Ние сме тук за да възкръснем и да бъдем спасени и това е Сахаджа Йога.
Сахаджа Йога не само ви съветва, разказва ви за всичко, дава ви изкупление и утеха, утеха от греховете и
безпокойствата на живота. Това е Сахаджа Йога. Сега, съществуват други Божества, които са се установили в другите
центрове, за които можете да прочетете в книгата, много ясно е дадено. Но хората се шокират от това, когато има
кажа, че съществуват Божества и са разположени тук, там и там. Например, ако говоря на индийци, те мислят, че Аз
проповядвам Христос, Аз поддържам Христос. Аз карам всички да бъдат християни, ето как те започват да гледат на
Мен. А когато ви кажа за Шри Кришна, вие ще Ми кажете същото, защото човешките същества имат навика да
оформят клуб. Сега, ако вие следвате Христос, тогава не можете да видите нищо отвъд, виждате ли, вие просто се
затваряте така. Но вие дори не виждате какво са ви направили тези християнски църкви. Аз съм родена в християнска
църква и знам, че те изобщо нищо не са направили. Същото е за хиндуистите - какво са дали техните храмове на
някого? Отидете при мюсюлманите - какво са направили за мюсюлманите? Нищо. Освен да строят големи, големи
джамии и църкви, и храмове, и половин Англия, съм казала, че църквата притежава. Как те ще разпознаят Христос?
Когато дойде Христос, ще го разпознаете ли? Как ще го разпознаете? Какъв е начина? Съществуват много, които
казват, ние се молим на Бог, ние казваме Бог, дайте ни някаква работа сега, ние използваме Бог за всеки трети човек.
Бог не е във вашия джоб. Вие трябва да се свържете с Бог. Вие трябва да станете едно с Него. Иначе, ще спрете
развитието си. Както без връзка, не можете да се доближите до никого с власт, как може да се доближите до Този,
който е Властта на всички Власти, дори без да имате никаква връзка или протокол? И така, всички тези хора, които би
трябвало да са под опеката на Христос, отговорни за Шри Кришна, за Шри Рама, всички те трябва да кажа, просто
казват лъжи. Те нямат нищо общо с тях. Нито един от тях не може да достави благата, ползите. Напротив, ако отидете
и им кажете, че това е времето на съд, и това е времето, когато вие трябва да приемете, че трябва да бъдете спасени,
това е основното, трябва да бъдете спасени, ако не сте, тогава всички тези неща са абсолютно безполезни за
човешките същества. Трябва да се доведе освобождаването на човешките същества - ако не може да бъде направено,
тогава откажете се от всички тези безсмислени идеи и догми, и борби, и се издигнете, и вижте за себе си какво е
реалността. Но те няма да го направят, защото те съществуват чрез нашето невежество, те съществуват защото сме
невежи за това. Силата съществува във вас, Духът съществува във вас, няма нужда да ходите по тези места, където
изобщо не се говори за Духа, за Себереализацията. Във всяка религия е казано, че вие трябва да получите вашата
Себереализация, вие трябва да се родите отново, да се родите отново. В Америка, Аз се срещнах с толкова много хора
и те Ми казаха, Майко аз съм дважди роден. Аз попитах, как? Ние пренадлежим към организация, която е дважди
родена. Аз попитах, цялата организация ли е дважди родена или какво? И те вярват в такива митични неща, че те са
дважди родени. Попитах, какъв е знака, че човек е дважди роден? Как можете да направите дважди роден? Всеки
може да се изправи и да каже аз съм дважди роден. Ще повярвате ли на такава личност? Някои хора са толкова
лековерни, че някой им казва нещо и те просто вярват, но това не е така. Един "дважди роден" трябва да бъде
колективно осъзната личност и дважди родения трябва да може да ви даде силата на вашия Дух и това е, когато
станете дважди роден, вие трябва да можете да направите това с другите. Както Уилиам Блейк е казал, Божиите люде
ще станат Пророци и тези Пророци ще имат силите да правят другите Пророци. Той го каза толкова ясно за вас
англичани, но не мисля, че вие го харесвате много. Защото много малко хора съм видяла, които наистина оценяват
Блейк и някои от тях казаха, че той е луд. Естествено, между всички луди хора, нормален човек може също да
изглежда луд. Но той е този, който толкова ясно каза и в тази страна, този велик човек трябваше да се роди и
трябваше да говори за Йерусалим, забележително е. Защото вие не можете да мислите, в Англия, където хората



просто вярват в доминирането над другите страни и използвайки тяхната сила да доминират другите, вие бихте могли
да получите установен Йерусалим. Но това, което каза той беше за онези времена, когато тези фалшиви идеи
отпаднат, когато хората не мислят за доминиране, те не мислят за материализъм, до гуша им са дошли всички тези
неща и те търсят днес. И кои са тези търсачи? Тези търсачи са Божиите люде. И така разпознайте себе си. Преди
всичко трябва да разпознаете себе си преди всеки друг, че вие сте търсачи, че вие сте Божиите люде. Докато не
откриете Бог, няма да бъдете щастливи чрез всички тези безмислени алтернативи, които хората дават. Миналия ден,
Аз казах, че има хора, които просто подскачат, танцуват - това ли е начинът, по който ще станете дважди родени?
Абсурд е. Как може да бъдете? Как може да вярвате, че такова абсурдно нещо, че иначе вие също може да го правите,
ако искате да подскачате, просто повдигате краката си, можете да скачате. Кое е толкова велико? Скачането,
крещенето или пищенето и говоренето на безсмислици, това ли е нещото, което ще постигате? Напротив, вие ще
постигнете нещо, което ще направи съзнанието ви много по-будно, съзнанието, което ще бъде колективно осъзнато.
Във вашето съзнание, вие трябва да сте способни да чувствате другите. Трябва да сте способни да чувствате вас
самите, вашето собствено същество. И това е, което е важно. Сега, тези други методи впечатляват хората. Аз не знам
защо този цирк ги впечатлява. Ако те кажат десет човека да танцуват на улиците, улица Оксфорд облечени с дхоти, те
пеят "Харе Рама Харе Кришна", хората казват: "Ох, Хо, Ох, какви набожни, божествени хора са". Те не трябва да
рекламират на улиците, на улица Оксфорд и други улици и да носят тези смешни дрехи, и танцуват смешно, това ли е
начина, по който ще отидете при Бог? Използвайте вашите мозъци. Вие сте едни от най-интелигентните хора в света.
Използвайте мозъците си и открийте, това ли е начинът, по който ще го правите? Нещо трябва да се случи във вас и
това във вас е точно сега, времето е днес, вие трябва да го получите. Толкова съм щастлива, че толкова много хора
дойдоха днес и те са толкова нетърпеливи да получат своята Себереализация. Сега, след Реализация, когато се
осъществи издигането, когато Кундалини се издига и вие започвате да чувствате хладния полъх да излиза от тук,
хората могат да попитат, какво има там в хладния полъх? Сега, това е хладния полъх на Светия Дух. Той е навсякъде,
всепроникващ. Можете да го почувствате навсякъде, всъщност някои хора започват да гледат към прозореца, дали
идва от прозореца, дали прозореца е отворен. Това е. Това има голям ефект върху някои хора. Сега, когато започнете
да го чувствате, трябва да го използвате. Трябва да го установите. Ако започнете да го използвате, само тогава ще
разберете стойността му. Ако не сте го използвали, как ще разберете какво е това? Това е Духа, който се проявява и
трябва да откриете дали е вярно или не, като го използвате. Да предположим, че аз ви давам сто рупии, които са
индийски пари, тогава не знаете какво е рупии. Трябва да ги използвате на пазара и едва тогава ще разберете каква е
стойността им. По същия начин, когато Аз казвам, че Реализацията се случва само чрез един метод и това е методът
на събуждането на Кундалини във вас, както зародиша в семето се надига само чрез един метод, няма десет метода
по които цветето да разцъфне. Семето има зародиш, който трябва да покълне и създава това дърво, което виждате.
Какъвто и да е вида на дърветата, единствения начин, по който покълват е чрез зародиш, по същия начин, когато
вашата актуализация трябва да се осъществи, тази Кундалини, която е разположена в триъгълната кост трябва да се
издигне. И когато тя се издигне и пресече областта на вашата фонтанела, вие наистина получавате вашето истинско
кръщение. Не изкуствено. Вие не можете да давате изкуствено кръщение. В същност, Блейк е казал, свещеника ме
прокле по главата. Истина е, защото той няма право да докосва неговата глава. Той не е реализирана душа.
Свещенникът не е реализирана душа. Те са самоназначили се. Не можеш да станеш свещенник в богословски колеж
или каквото и да е друго място, измислено от човек, всичко това е изкуствено. Всичко, което е направено от човек е
изкуствено, така ли е? Това, което е направено от Бог е истинско и нещата, които Той прави са във вас. Но след
Себереализация, когато сте установени, вие самите имате висши сили, можете да правите толкова много неща след
това, че ще сте удивени от собствените си сили. Ще сте изненадани от себе си, че вие сте толкова славни, толкова
красиви, толкова прекрасни и толкова блаженни - вие ставате, като магнит за другите. Хората са изненадани от вас,
всички ваши приоритети се променят, всички ваши лоши навици отпадат, всякакъв вид безсмислени неща, което
толкова много ви е притеснявало отпада. И с това, всички тези центрове са просветлени. И всеки център има
благословията да дава. Например, Набхи чакра, това е в центъра тук, центъра, където е пъпа, има благословията, че
Шри Кришна е казал Йогакшемам Вахаамяхам - че когато получите йога, първо йога, Той не каза Кшема Йога, тогава,
когато получите единението, връзката, получавате благополучието. Сега благополучието е вашето постижение. Не
това, че вие ставате богат, като Форд, това е крайност, това е безсмислено, това е главоболие. Вие получавате
удовлетворена личност. За вас се грижи Бог. Ние не вярваме в Бог, какъвто е в действителност. Той е Всемогъщия
Бог. Той е Бог с всичките сили и Неговата сила е да прави всички тези чудесни неща, които виждаме, които са живи



неща. Всяка секунда, милярди и милярди цветя се появяват и вие не можете да си представите до каква степен Той е
могъщ. И когато почувствате тази сила във вас вие достигате, можете да я използвате. И да бъдете прославени от
това. Сахаджа Йога е тук за да установи всички религии на света в едно за да обединим всяка една от тях за да
обединим всички велики превъплащения на този свят в едно. Защото те са вътре в нас, те не са разделени, те са
всички заедно, те са едно семейство, само ние идваме на различни нива от нашата еволюция. И ние сме ги
недооценили, неразбрали и ние се бием. Както съм казвала много пъти, че премахваме красивите цветя от дърветата,
които са отгледани и подхранени и развити от един сок в дървото. А после се бием за тези цветя, които са мъртви,
грозни, като казваме това е мое, това е мое. И това, което е много важно да се разбере, че Бог създаде този свят не да
се мразим едни други, Той ви създаде не да се мразите едни други, но да разберете колко безгранична е Неговата
любов, колко вечно е Неговото състрадание, колко велик е Той и с каква грижа ви е създал. Вие ще бъдете удивени,
когато получите вашата Реализация да видите вътрешната страна във вас, как работи, как показва и обозначава, вие
може да го направите, да предположим, когато попитате една личност, вие откривате, че този пръст ви пари, вие сте
реализирана душа и вие питате човека, "Какво ще кажете за вашия баща?" "Сега изобщо нямам нищо общо с баща ми,
виждате ли, много съм му ядосан...“ това, онова. Този пръст е горещ, това е пръстът на бащата. Вие трябва да кажете
на човека: "Вие трябва да простите на вашия баща. Докато не простите на вашия баща, Кундалини няма да се издигне".
Тя е записала всичко за вас. Нямате работа да се ядосвате на баща ви, просто простете. Тогава Кундалини се издига.
Сега, ние казваме Отче наш. Защо? За какво? Какво е Отче наш? Това е мантра. Това е песнопеене в този център. Без
да кажете Отче наш, ако тази чакра е блокирана, Кундалини не може да се издигне. Най-изненадващо е, как сме
направени, всички ние заедно и как сме част и частица от цялото. Много е изненадващо как ни въздейства и как ни
убеждава, че това, което правим е начинът, по който трябва да бъдем. Не е като всяка друга, така наречена Божия
организация, където може да платите някакви пари, ставате членове и сте свършени там. Или вие оглупявате по
вашия гуру. Вашия гуру е велик и тази, онази безсмислица - това не е така. Вие сте тези, които трябва да станете. Вие
сте тези, които трябва да знаете. Това е вашата собствена сила. И това е, което човек трябва да разбере. Разбира се,
вие не може да плащате за всички тези безсмислени неща. Имам предвид, че просто Аз не разбирам как плащате за
тези безполезни хора. Когато не може да платите за Бог, защо трябва да плащате на тези ужасни хора за каквото и да
било? Няма нужда да плащате, но вие го правите, вие им плащате. Вие си мислите, че купувате вашия гуру - всеки гуру,
който приема такова нещо, който е купуван, не е гуру, а паразит, обикновен паразит, нищо друго освен паразит.
Съществуват много такива сега. Защото вие сте толкова лековерни. Вие сте до известна степен наивни че не
разбирате, че човек, който принадлежи на Бог само дава. Той не може да взима. Той не може да вземе нищо. Дори да
му дадете нещо, Той ще ви даде десет неща, като отплата на това, и така, Той не може да взима. И това е нещо, което е
толкова просто за разбиране. Всичко е изключително просто, но човешките същества станаха доста усложнени и тези
усложнения определено създадоха проблем за събуждането на Кундалини, без съмнение. Но няма значение. Каквито
и да са усложненията, ние знаем за всички хитрости сега, всички пермутации и комбинации, и Аз съм сигурна, че вие
ще успеете да се справите с това. Благодаря ви много. Бих искала да Ми зададете някакви въпроси преди да
продължим по-напред с това.

Нега Бог да ви благослови всички!

Липсва превод на следната част:

You should not be afraid of Me or should not be in any way be embarrassed. But of course, you should not try to be rude or
ridicule something, that's not good - there's nothing to ridicule or to be rude. That's not very good, not very helpful for your
Realization. Questions, if you have anything, otherwise, we will start with the Realization program.

Question and Answer session

Q: [NOT CLEAR]
A (Shri Mataji):- You have to work very hard. You thought that. All right. It's a good idea, because all of us think that way. Nothing
new. Everybody thinks that how can you get it so easily. Now, you do get it, no doubt. But how? May be I know the trick, must be
something special about Me - I am supposed to do this. I know it. All right? They talk, talk, talk. Some man, somebody was in



California. He cut their tongue, can you imagine? To push it back into here - that's called [UNKNOWN SANSKRIT WORD] Avastha.
Imagine, cutting their tongue here. And now these old people are wagging their tongues just like dogs in India. They are still
there. The fellow is dead and gone. He was talking of Kriya Yoga and all that. He's gone now, but those people have their tongues
down below, no self-Realization, nothing. People have been standing on their heads, no self-Realization, nothing.

Now, I'll tell you one simple thing. One must know that we did not do anything to become human beings, did we? So if I have to
become super human beings also, you don't have to do anything. Because it's a living process. What do we do for living process?
Very simple thing. If you want to germinate a seed, you put it in the Mother Earth. She knows all the job and She does it for you.
Do you do anything? Do you stand on your head or do you run? Or do you have any sort of a physical exercise to see that the
seed germinates? Nothing. It's a living process. For living process, you don't have to do anything yourself. But, after Realization,
this is a unique thing. After a human being gets his Realization, then he feels the power, so he is no more an animal, no more an
inanimate thing, like this machine doesn't know I am speaking in it. It doesn't know it is carrying the electricity, least of all, it
cannot do anything by itself. But here, you know the power is flowing through you. You will know how to maneuver it, also, you
will be completely in charge of it. That's what I am saying - it's fantastic, isn't it? But for [UNCLEAR WORD], what's the harm? It's
for [UNCLEAR WORD]. Yes, I agree, it is said that you have to do this, even Kundalini awakening, God, I have read a book so big as
that, I couldn't read all that nonsense but, in that book, they said that Kundalini is in the stomach. Can you imagine? You see,
about God, Hitler can write. Napoleon can write, anybody can write. But I have to deliver the goods, I have to. Say, I am banker
and I have got the key with Me, which I have to return to you, that's all.

Another simple example I will say that this candle is enlightened and that one is not, supposing. Then just this light has to go
near that because it is ready made. But if I can't see, I don't know anything about it, I may take this enlightened light or may not
take this enlightened light, do all kinds of things which may be absurd. And that's why you go on like that. Like, from the village,
Indian village, those who have not seen electricity, they come and you tell them "Put off the light". They'll go and start blowing at
it. And the whole night they will be blowing and they will say that it is very difficult to blow off this light. Because they don't know
the trick.

That is the mystery, mystery of the Christian Churches. They'll talk of mystery. What is the mystery? Because you don't know
anything, so call it a mystery. Very nice. There is nothing mysterious. You will see everything clearly. You will see everything
happening clearly. You can see the rising of the Kundalini, you can see flowing of it, but they don't want to accept, they are too
vain, that's what it is. Same with every sort of religious person, it's not with one, but they are also vain and they do not want to
accept it. They do not want to accept it. And they will losing all the chances. The chance is now, the time is now. Because they
want to carry on with that state.

Yes, you must know that in India, in the villages, there are thousands of Sahaja yogis, thousands, you see. The more westernized
you are, the more developed you are, you are less prone to reality. You prefer plastic mode than reality, I think. And that's how
there are less people, but very good quality of Sahaja yogis we have in the West, very good quality. Because they intelligent,
logical, once they have found the truth, they stick on to it. And they work it out. They are very intelligent people. You really need
pure intelligence to understand this. But if you have a biased mind, then it is rather difficult. But still when it works out, how far
can you go on denying? Best thing is that you are a seeker and you must seek it. Supposing, I have done the cooking, forget it
how I have done it, better have it. If you are hungry, you will eat it isn't it? You have to taste it, not Me.

Q: [Not clear]
A (Shri Mataji):- Is going to be extremely simple. Even the word "simple" may be complicated. Tatkshana. In Sanskrit, it's
Tatkshana. That moment it happens. But, sometimes you are so complicated that poor Kundalini cannot rise, you are so
complicated. So that is also simple. We have to clear it out. Some people who came yesterday to get their Realization are today
sitting here quite entitled to give Realizations to others. They are going to give Realization now. It's extremely simple. Not to
worry about it at all.

But you have to also understand that you get your Realization because compassion of God has decided to do that. But, you also
must understand your own value, that once you get Realization, you should not disappear, you must try to grow more into it and



master this art of Kundalini. That way, in Brighton, I think we gave Realization to quite a lot of people. But they do not take to
Sahaja Yoga because they do not want to give Realizations to others. They just want to keep it to themselves, after one year, it all
is lost. Then again they come to Me, "Mother, we have lost the vibrations". But vibrations were given to you to give it to others,
you have to help others. You cannot, it's not an individualistic thing. You have to share. This is like I make you the capitalist and
you share the capital with everybody else, otherwise you cannot enjoy. Unless and until you give to others, you will never enjoy.

Christ has said that "You do not enlighten the light and put it on the table". Exactly, that is the situation. Of course, we have some
very great Sahaja Yogis here in Brighton who are doing wonderful work and all of you, I am sure will get Realization and do the
purpose for which you have got it. And not just get lost. It's very wrong, I think its ungratefulness towards God who gives you
Realization, then you must try to give Realization to others, otherwise this movement will not spread, it will just remain up to you,
it won't go further. You have to learn the method, it's very simple. Even children can give Realization. So, it's not difficult, but you
must come forward, spare some time for it. And must go forward with it. That would be very selfish, just to get Realization for
yourself or if you are sick, to get yourself cured. It's very selfish.

The other day, we had a lady, she had a dislocated arm, you remember that? And she got cured. She never showed her face
again. She came just to get her arm cured. Tomorrow, she has something else, she'll come back again. This is not the way to
extract and exploit God's compassion. Because human beings are in complete deprivation of the spiritual wealth and as God has
given us means and methods, we must try to give them what we have received.

Realization program

All right, let's have it now. It's very simple as I said. That's the best way. Give them a hand. See now, this is the kind of people you
get. This is the kind of people. Just think of it. They don't want Realization. They don't want it. These are alright. Look at those
four people who came in. Just look at them. They don't want it. They must be tied up with some other gurus or something, till
they are completely finished, they are not going to come to Sahaja Yoga. They have to come down to that level where you see no
way out, in that condition then they come to Sahaja Yoga, which is something too much for Me also, isn't it. When you are
healthy, when you are alright, better to get to it.

All right, take out your shoes. The main thing is we cannot give Realization to people who do not want it. To be very frank, we
cannot. It is your complete freedom which is respected. If you do not want it, it is better that you go away. The other day,
yesterday, there was one gentleman, who came here. I told him just to put hands like this, he would not do anything, he was
sitting like that. I said, why are you here. "I've come here to see". I said, what? There's no observer needed here, you have to come
to get your Realization. And they don't understand, that if it is free, that doesn't mean you should take liberties with us, that's not
proper, that's not being just and fair to us. Just come here and trouble us like this is not a good thing. Because if you don't want
your Realization, it is better to go. But if you want it, you must sit down and take it. Because, it's a big load for us with such
people who obstruct, who obstruct the movement of the Kundalini, they just obstruct. They cannot get Realization, they cannot
go ahead, its better that they go away and don't trouble others. It's a very much better idea than to have them here who do not
want it. Because, you see, also the deities don't like such people, who come here just to sit down. They don't like it. They don't
like such people at all and it's very hard to continue with the work if there are people, who do not want reality.

Please put your hands like this, just like this. Take out your shoes please. And just put your hands now. Why to take out your
shoes is very simple - because when you take out your shoes, you touch the ground, the Mother ground. Just put it like that on
the ground. Put both the hands straight. And close your eyes, that's all. Just close your eyes. Keep your eyes closed. Because
when Kundalini rises above the subtle centers, then there is dilation of the pupils, that's why you have to keep your eyes shut,
because Kundalini won't rise if you your eyes are open. So, one thing sure, there is no mesmerism.

Now please don't open your eyes. Put your left hand towards Me as it is there and right hand you put it on your heart, because in
the heart resides the Spirit. And ask a question, "Mother, am I the Spirit?" You need not ask loudly, but you can ask within your
heart. "Mother, am I the Spirit?"



Now take this hand higher, at the end, at the point of your neck on the left hand side and just say "Mother, I am not guilty." It's
simple. Just go on saying, "Mother, I am not guilty". This is very important. "Mother, I am not a sinner, I am not guilty". You must
say that.

Now without feeling guilty, you put the same hand again on your heart. Without feeling guilty, again I say, without feeling guilty,
you should say, "If there has been any mistake, please forgive me." Ask God to forgive you, if you have done anything wrong.
According to God's plan or design, if you have done anything wrong, ask God to forgive you.

Now, as I said, that you have to give Me permission to give you Realization. So, you have to ask, "Mother, please give me my
Realization." And put your right hand now on top of your head while saying so. On top. Just on top, little higher.

Now put the other hand, and this right hand towards Me. You may take out your cap, because you may not be feeling the Cool
Breeze if there is a cap on your head. So better to take out to feel it.

Now put both the hands towards Me. And now see if there's a cool breeze coming in your hand. You have to forgive, forgive
everyone. Please say, Mother I forgive.

Now the Sahaja Yogis who are realized souls sitting among you, will just feel if you have feeling the cool breeze or not on top of
your head. They won't disturb you at all. The power is flowing from their hands and they can make it out. And they'll tell you what
is the problem is. So, nobody should talk. Keep your eyes shut. Keep your hands like this. And these people will see you if you
have got Realization or not. And then, they will tell you, why, what is the problem is like, let them have a look. And you will also
become the same as they are today.
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Шри Лалита Пуджа Брайтън, Англия - 15 май 1982 г. Аз съм една наистина горда Майка да видя толкова много
Сахаджа йоги. И човек трябва да разбере, че дори и да дойдат малко хора начинаещи, може да са малко, но човек
трябва да осъзнае, че всеки един от вас е реализирана душа. Всеки един от вас е израснал толкова много, че вие
можете да създадете сами собствено ядро. И след като са израснали колективно заедно, сега индивидуално
стръкчетата са станали силни филизи и те определено могат да бъдат преместени на различни места и да изработят
нещата, защото всеки един от вас е пророк. Чудя се дали го разбирате или не. Разбира се, получихте радостта от
Реализацията, блаженството, получихте всичко: израснали сте дотам. Бавно и стабилно сте го постигнали, и тъй като
сега сте израсли като дърво, всеки един от вас е толкова важен и толкова мощен. Знам, че някои хора идват,
колективно, и ви се струва трудно в началото да работите с тях; защото все още не са израсли достатъчно, защото все
още не са на нивото, в което наистина осъзнават собствената си важност. Но всички вие трябва да разберете
собствената си важност и качество, които сте постигнали. Във всички други така наречени фалшиви организации –
вземете например църквата - има само един свещеник. В цялата област има само един свещеник, дори той да не знае
нищо по въпроса, няма значение! При все това има само една единствена личност, упълномощена от църквата. Всеки
трябва да слуша една личност. Но тук сега всички вие сте динамични хора, всеки един от вас е в състояние да изнесе
една хубава лекция. Разбира се, всички вие можете да давате Реализация много добре, без съмнение. Във всички
ваши групи трябва да се опитате да сте здраво стъпили на крака. Пробвайте го в групите си. Помислете за всичките
измерения, в които можете да се прицелите. Защото сега сте готови, сега сте пророци. Не трябва да зависите от никой
по принцип, или не трябва да сте зависими от най-близките си – индивидуално можете да го направите. Въпреки че
сте свързани един с друг, че всички разбирате един и същи език, че заедно сте получили истината и че всички сте
заедно; но динамизмът трябва да дойде индивидуално във вас и всеки един от вас в собствената си сфера, по
неговата линия може да изработи нещата, защото вие знаете всичко за Сахаджа Йога. Онези, които са недозрели,
може би няма да знаят. Те все още може би дават рационални обяснения за нещо, няма значение, те също ще се
оправят. Но що се отнася до всички вас, всички сте пророци и като пророци трябва да стоите твърдо. Където и да
отидете, говорете за Сахаджа Йога, кажете им: „Това стигна до нас, това е светлината. Ние знаем всичко.” Имам
предвид, че нямате съмнения за това, нали? Но се притеснявате, усещате, че другите може би няма да разберат –
(понеже) те са глупави, лекомислени са, или са егоориентирани или са агресивни, или ще ви сторят това или онова.
Вярно е, но трябва да знаете, че не е само една личност, която се опитва да се пребори с това; има хиляди по света,
които говорят вашия език, които знаят вашите неща, и всички те знаят едно и също нещо. Така че вие не сте сами,
борейки се докрай. Щом вече го знаете, ще бъдете изумени колко много сила започва да тече във вас. Колкото повече
мислите за това, медитирайте върху Себето, бих казала, и осъзнайте, че вие самите сте пророци. И тогава ще видите
измеренията, в които – толкова много от Моите измерения, седейки тук го виждам - във всяко поле, във всяко
поприще, където и да се движите, трябва да говорите за това и да кажете на хората. Има и определени неща, създали
сме определени правила и предписания за Сахаджа Йога, за Сахаджа йогите. Те са, за да се види колко хора са
наистина недозрели, и колко са зрели. Ето как създадохме определени правила и предписания; защото тези, които са
наистина узрели, ще ги приемат без всякакви трудности – те са напълно тук. Както знаем, има много категории хора,
които идват при нас. Хората, които са от висока класа, стигат до в Сахаджа Йога без всякакви трудности, те са хора от
висока класа. Те получават силите си, те приемат силите си, започват да налагат силите си, просто стават това. Като ,
както казваме, имаме завършения модел на пръстена при нас и само трябва да поставим диаманта на него. А вие
намирате диаманта – добре. Те ще се установят в това. Но някои хора дори след Реализацията отиват ту на една, ту на
друга страна. Няма значение, те всички ще се преобърнат. Но онези, които са от висока класа, са - трябва да кажа -
доста много. Имам предвид, мога да ви кажа, че познавам много гуру, които са истински гуру, не онези –
недействителните ги забравете, забравете и фалшивите - но истинските също не са получили дори един такъв ученик,
нито дори една личност. Като Гагангад Махарадж, той Ми го каза направо. Аз рекох: „Защо не им дадеш Реализация?”
Той отвърна: „Кой ми даде на мен Реализация? Трябваше да работя много усърдно, какво ли не.” „Добре - казах, -ти си
имал гуру, който ти е дал Реализация, така че като гуру твоето задължение е да даваш”. А той отвърна: „Дал съм я на
един човек. Работих над него 25 години. Изчистих неговата Агнйа, изчистих всичко, дадох му Реализация”. - „И какво
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прави той сега?” – Той каза: „Ще го срещнеш, Майко, някой път. Трябва да го видиш, ужасен е, и той е този, който сега
прави пари, тича след жени.” След Реализация, след 25-годишна работа на гуруто! Гуруто каза: „Аз нямам нищо общо с
този човек”. Сега го наричат Анаа Махарадж. Казах: „Добре, ще го погледна, ако дойде в Бомбай.” Така че този мъж
дойде в Бомбай и един от Моите ученици го покани в дома си. Тя е доста богата жена и каза: „Майко, Анаа Махарадж
дойде. А Ти каза, че би искала да се срещнеш с този човек, така че той дойде тук. Би ли дошла?” Отидох там, разбира
се, той докосна Нозете ми, и всичко останало, но пушеше в Мое присъствие, представете си. Той докосна Нозете ми и
седна. Започна да говори лошо за своя гуру, първо – този, който е работил върху него 25 години, можете ли да си
представите? Имам предвид, вие сте много мили хора, вие не говорите лошо за Мен! Аз не съм работила 25 години
върху вас; погледнах го, той говореше лошо за своя гуру. А той рече: „Виждате ли, защо моят гуру трябваше да идва,
защо му трябваше да ходи в Бомбай? Каква е нуждата сега?” Понеже този тип правеше пари в Бомбай и не искаше
неговият гуру да отиде там и да говори против него. „И защо трябва да идва в Бомбай? Той не трябва да напуска
мястото си. Той си беше добре на върха на планината. Каква беше нуждата да слиза?” и всякакви неща от този сорт
наговори. Аз казах: „Наистина ли? Това е твоят гуру, не трябва да говориш лошо за него.” Той отвърна: „Но е вярно. Той
нямаше нужда да напуска мястото си, разбирате ли?” И продължаваше да си пуши. Аз рекох: „Добре, трябва да
тръгвам”. С толкова много жени около него, масажиращи краката му, какво ли не, пиейки много мляко, и се
наслаждаваше и пушеше, говорейки по много снизходителен начин на неговите така наречени ученици. Горкичките, те
бяха съвсем обикновени хора, знаете ли. Казах: „Добре, сега трябва да тръгвам. Така че ти само сложи... Ще ти дам
малко кумкум за челото ти.” Така че взех малко кумкум и го сложих на челото му. А неговата Агнйа гореше, о, направо
пръстът Ми се запали! Казах: „Това е. Така е добре. Можеш ли – сега си тръгвам – да Ми сложиш малко на челото?” И
погълнах пръста му навътре, той не можеше да го движи. Просто така, всичко беше... И той каза: „Пусни ме, пусни ме,
Майко. Съжалявам, съжалявам.” Отговорих: „Сега ще обещаеш, че няма да говориш лошо за твоя гуру. Само тогава ще
те пусна.” Той каза: „Добре, добре, добре! Моля те, пусни ме.” И му пуснах пръста. Но вижте, на тази Сахаджа Йогини,
която беше там, и беше избавена от толкова много проблеми, понеже беше ясновидка, на нея той каза лъжа, пълна
лъжа. Каза: „Аз давах сила на Майка. - разбирате ли, другите гледаха от разстояние - И се тресях понеже давах сила”,
видите ли. Тоест треперенето било даване на сила на Мен! Но тази жена би трябвало да е разбрала, че когато човек
трепери, значи нещо не е наред с него. И знаете ли, тя каза: „Сега ще ви дам също такива сили, каквито дойдоха в
Майка”. Това време беше в самото начало на Сахаджа Йога, бих казала, доста в началото. „Така че сега по-добре да
направите йагйа, хома. – продължи тя - За това всички вие трябва да ми донесете една и една четвърт тола злато –
(това е около 10 грама) - и да го дадете на мен.” Това беше началото на края. И всички техни пари, цялата им
собственост, всичко беше погълнато по някакъв начин от него. А сестра й Ме срещна, когато пътувах веднъж от Делхи
до Бомбай, и направо падна в Нозете Ми и започна да плаче. Попитах какъв е проблемът. Тя каза: „Майко, този човек
ни ограби.” Попитах я кой. Тя отвърна: „Онзи Анаа Махарадж”. Казах: „Как така? Та онзи ден го видяхте как се тресе?!”
Това е нещото. Ето как тя беше направена на глупачка от онзи човек, който й каза пълни лъжи. Ако беше проверила
вибрациите му, щеше да е наред. И това е, което Сахаджа йогите забравят. Те са пророци, те имат собствени сили, но
тяхната сила е Духът им, вибрациите им, а те през цялото време забравят, че са получили ново съзнание, вибрационно
съзнание. Ние трябва да съдим всичко по вибрации. И това е единствената точка, в която се провалят всички
пророци. Ако нещо не е истина... Аз съм много невинна, както знаете, много съм наивна, просто не разбирам нещата
изобщо, разбирате ли. Вижте, не познавам мошеничеството у човека - как се върти и лъже, но по вибрациите знам
какво е, напълно. Можете да Ми разкажете каквито и да е истории; с цялото мошеничество, с цялата интелигентност и
с цялата ви специална изкусност, Аз знам на какво сте способни; понеже го знам направо по вибрациите, Аз знам къде
сте. Иначе съм много чистосърдечна, не мога рационално да разбера, но чрез вибрациите зная къде сте стигнали. По
същия начин, развийте вибрационното си съзнание, неговата чувствителност и се опитайте да разберете нещата чрез
вибрационното съзнание. Ако можете да го направите, тогава ще бъдете съвършени пророци. Ще бъдете съвършени
пророци. И между вас също ще откриете, че има хора, които не са на ниво. На такива хора никога не бива да се има
доверие, никога бива да им се доверявате, защото те са недозрели - могат да станат негативни, могат да станат
позитивни. Така че на тях не бива да се има доверие и трябва да се отнасяме към тях с известни резерви. Щом като се
оправят, тогава можете да ги приемете във вашата кошара. Например, едно момиче се ожени за един, който е велик
Сахаджа йоги. И понеже той каза, че я обича и всякакви подобни глупости, така че Аз си рекох: „Добре, мой човек,
ожени се за нея.” Знаех, че тя не е добра, но какво да кажа? И после тази жена се опита, всъщност тя пътуваше с Мен и
дори се опита да блокира сърцето Ми с бхутовете, които бяха в нея, абсолютно. Два пъти се опита. Толкова хитро -



мъртвите духове в нея са толкова хитри в нея, че когато се върна в Австралия, разбирате ли, изнесе театър за себе си -
„О, тя е толкова несигурна, а съпругът й не го е грижа за нея, и това, и онова..” И целият ашрам, представете си, щеше
да е загубен. Но Аз знаех, че става нещо, така че се обадих. Веднага разбрах. Казах им: „Сега вижте вибрациите й!” Те
отговориха: „Майко, нищо лошо не виждаме в нея”. Това означава, че никога не са проверявали вибрациите й, като
начало. Защото това, което се случва, е, че когато вибрациите се загубят, не можете да почувствате нищо. Тя така ги
беше погълнала всичките, че те не можеха да почувстват нищо за нея. Можете ли да си представите? Тогава зададох
въпрос за разума: „Можете ли да замените Уорън с неговата съпруга?” И те се уплашиха. Така че човек трябва да бъде
много, много бдителен за това, изключително бдителен към тези хора, които са недозрели. Те винаги ще се опитат да
ви дърпат надолу. Недопечените ще се опитат винаги да ви дърпат надолу, освен и докато не сте достатъчно твърди,
за да ги издърпате нагоре. Защото те не вършат тези неща, не го осъзнават, а те са под обсебването на онези хора, и
когато правят нещо, се опитват да вършат всички антибожествени дейности. Ще ви разкажа друга подобна история,
бях в Женева. В началото не казвам нищо направо за някого. Доколкото е възможно, не го казвам направо, защото не
е правилно. Дайте им шанс, те ще се издигнат, ще се оправят, нещата ще се оправят, няма значение. Мога да се справя
с това. Но когато нещо нередно стане колективно, тогава трябва да се говори открито; разбирате ли, защото тези хора
ще отидат при някой и ще кажат едно, на друг ще кажат второ, а на третия - трето. Така че трябва да бъдете много
внимателни. А те не го осъзнават - това е най-добрата част, че не осъзнават какво правят. Както тази жена в Женева
обикаляше и питаше всеки: „Какво мислиш за господин Х или господин У?” Добре. Така че отговаряте нещо; ако сте
негативни, тя се вкопчва в това. Онзи ден бях много щастлива, когато Рей Ми каза нещо хубаво за Памела. Той каза:
„Памела е много артистична”. Когато започнете да виждате добрите страни у другите, това Ми доставя удоволствие,
дава Ми щастие, носи Ми радост. Но ако започнете да виждате лошите страни на другите, тогава не Ми харесва.
Понякога, разбира се, ви пробвам по тази линия. Понякога ще кажа нещо, разбирате ли, преднамерено, ще кажа: „Нещо
не е наред с Рей” – бих казала. Аз знам дали е наред или не; просто за да отсъдя колко далеч бихте стигнали с
осъждането на тази личност. Тогава, ако кажете, подкрепяйки правилните неща, които той прави, тогава знам, че вие
сте наред. Харесва Ми, оценявам ви, наистина ви обожавам това. Че каквато и да е истината, вие трябва да Ми кажете,
защото Аз знам истината, но само си играя с вас, за да видя какво мислите за другия. Така че се опитайте да видите
добрите страни на другите. Но едно нещо трябва да разберете - дали ако една личност е свадлива, тя се опитва да ви
подчини. В Бирмингам имаме такъв проблем, който не съм разобличила или разказала за него. Все още го пазя в
тайна, но казвам на хората, че в Бирмингам има проблем и че този проблем идва от една личност, която не го
осъзнава. Ще говоря с този човек, ще му кажа, че трябва да преодолее този проблем. Ако той не го направи, тогава ще
трябва да го заявя открито, защото не искам центърът в Бирмингам да бъде изгубен. Щяхме да изгубим Женева,
казвам ви, щяхме да я загубим. Всеки беше срещу всеки и възникна голям проблем, заради един човек. Въпреки че сте
съвсем зрели, все още не сте токова осъзнати като колектив и не оценявате останалите, както би трябва да бъдете.
Вие всички сте едно. Не само оценяване, но вие не можете един без друг. Толкова бавен и стабилен, какъвто е
английският характер, който е много добър характер, но може да е много бавен. Бавно и стабилно, вие трябва да
израствате над вашите черупки и да видите красотата на другите Сахаджа йоги, да виждате страните, които са добри в
даден човек, за да ги попиете. Някои хора имат определени възможности. И изненадващо, после говорих с Памела за
Рей и тя го похвали много, а това Ме направи изключително щастлива; въпреки че трябва да каже, че Брайтън, не беше
толкова блестящ вчера на програмата и имаше малко хора, но няма значение. Това е толкова даващо енергия, да
видите, че Сахаджа йогите се ценят един друг. Ако някой има проблем, да речем, левостранните хора винаги имат
проблем на Моите лекции - те се оттеглят да спят; естествено, трябва да спят. [смях] Няма значение, както и да е, Аз
работя над тях, дори когато спят. Но когато работя над тях, Аз самата трябва да заспя, за да вляза в тях, разбирате ли?
Така че бремето е налице; няма значение, ще се вдигне. Има начини и методи как да се изработи. Но това не е толкова
важно за Мен. Но това, което е важно, е дали сте заспали спрямо вашите близки, за приятелите ви Сахаджа Йоги.
Нащрек ли сте за тях? Те са като ваши ръце, очи, нос, всичко. Всички вие сте едно. Не можете един без друг, защото
вие сте единствените хора, които имат очи, за да виждат. Вие сте единствените хора, които го осъзнават. И не сте
малко. Ние мислим, че сме малко. Разбирате ли, може останалите гуру и да имат хиляди, но са безполезни – както
влизат, така и излизат, а може би сега да са с опашки и рога. Но те не са осъзнаващи хора. А вие осъзнавате. От една
страна, трябва да издърпвате нагоре хората, които не са толкова осъзнати, но от друга - трябва да оценявате хората,
които са по-осъзнати от вас. И това е, което човек трябва да разбере, горе-долу. Сега, всяко качество на всяка нация
ще помогне на Сахаджа Йога. Например, бих казала, французите имат множество недостатъци, може би. Но пък имат



едно качество - каквото и да правят, го правят насериозно. Имам предвид, дори глупости – даже глупостите. Така че
това тяхно качество, ако го използват за Сахаджа Йога, ако развият тази сериозност за нея, те са голяма придобивка
за Сахаджа Йога. Както ви казах, англичаните имат качеството – най-напред, не говорят. Не знам защо устите им са
затворени толкова здраво. Те са тихи и казват по-малко, отколкото би трябвало. Те са добросъвестни, бавни и
стабилни. Ние имаме също нужда от хора, които да са бавни и стабилни, и добросъвестни. Но недостатъкът би могъл
да е, че позволяваме на нещата да се случат, а не стоите здраво на краката си. Може да сте бавни, но трябва да
вървите. Ако кажете „Бавен съм”, това означава, че има някаква скорост някъде, нали? Трябва да има някакво
движение някъде. Дори нещо да се движи бавно, означава, че има скорост. Думата „бавен” означава, че има скорост,
нали? Не означава, че сте неподвижни. „Бавен” означава скорост, и някаква скорост трябва да имате. Ето това е -
трябва да се изправите. Трябва да се издигнете. Трябва да се изстреляте. Те са двойно благословени от Сахаджа
йогите, защото сега Аз съм се установила в Лондон, имаме програмата в Какстън Хол, а какво става: „Добре, ние
ходим всеки понеделник, като на църква, слушаме лекциите на Майка. Много хубави лекции изнася Майка. Ние ги
оценяваме, връщаме се вкъщи”. И готово, това е за цялата седмица. Сега вие сте пророци и имате специални
отговорности като английски Сахаджа йоги. Затова дойдох чак в тази страна да го изработя за толкова много години.
Казах ви, че в Индия съм работила само три години, а бях тук осем години и може би за още четири. Но защо? Каква
беше нуждата да дойда в Англия и да работя, докато знаете, че в Индия можех да имам хиляди като тези, които
получиха Реализация, виждали сте го със собствените си очи. Дадох Реализация на хиляди и те са така хубаво
установени в Сахаджа Йога, толкова са солидни. Те не са от тези хора, които ще дойдат на едно събиране и след това
на следващото няма да дойдат. Те не са такива. Те са стабилни хора; напредват в това. Но защо все още работя тук?
Защото това е едно важно място. Всякак клетка на това сърце е много важна и затова вие всички трябва да се
опитате да се раздвижите. А знаете ли, че работата на сърцето е да движи неща? Циркулира, трябва да циркулира.
Опитайте всеки метод на циркулация, говорете на хората. Бидейки англичани, ще разберете хората, които все още не
са при нас. Те са бавни, не могат да се движат бързо. Разбирате ли, това е качество като на бивола, който седне ли –
знаете - после няма да се помръдне, каквото и да правите. Просто си седи, наместил се е, много щастлив в тази
позиция. Така че трябва да кажете: „Къде седиш? Върху какво? Вулкан.” Кажете им всичко за това, предайте им
великото послание, че Утешителят дойде. Няма време да се седи. Това е Единственият, който е тук. По-добре се
изправете сега. Не продължавайте със старите си идеи и старите си неща. Трябва да знаете, че всичко това се случи; и
както ви казах, предсказанията могат да бъдат използвани, можете да използвате каквото искате от Сахаджа Йога.
Можете да им кажете каквото и да е от Моите лекции, каквото искате. Имате всички права да правите каквото искате
с Моите речи. Няма изобщо от какво да се страхувате или притеснявате. Като онзи ден някой каза, че заради
протокола не са направили нещо. Какво е протоколът за децата? Нищо. Вие сте Мои деца, в края на краищата. Имате
всяко право, което ви давам. Така че няма нищо подобно. Нещо не било направено; какво каза, Памела? „Заради
протокола...? Да, тя каза нещо, забравих какво. Но бих казала, че това е понеже е толкова очевидно, че сте специални
хора. Вие сте поставени на трон. Аз по-добре да се оттегля по-назад, като кралицата-майка, и да гледам как
управлявате. Би било много по-добре. И не се притеснявайте толкова много, давайте напред. Имам предвид, че
интервюто или написаното във вестника не е напълно правилно. Но нямам нищо против, защото ще допадне на
хората - определени неща не съм правила, като да помагам на Гандиджи. С какво бих могла да му помогна, разбирате
ли? Той никога не медитираше. Да, по някакъв начин му помагах, но начинът, по който е описано, не е толкова грубо,
Аз го направих по фин начин. Няма значение. Нямам против. Каквото и да кажете, е правилно, каквото и да направите,
е правилно, и може да се поправи. Дори да предположим, че има преувеличаване понякога, преувеличеното може да
бъде постигнато. Каквото и да кажете, ще стане истината. Така че не се страхувайте да казвате, каквото усещате.
Друга традиционна особеност на англичаните е, че не бива толкова да се страхувате, че някой винаги ще каже нещо
с... … малко по-малко, отколкото е. Трябва да ви кажа, че би трябвало да го подсилите, ако трябва да накарате бика да
се раздвижи, разбирате ли? Преувеличете малко това, което можете да кажете, защото каквото и да кажете, не е
повече, и това е Безкрайното. Но не трябва да бъде повече, че да не могат да понесат. Както Уорън имаше едно
преживяване, за което му казах: „Разказвай го само на Сахаджа йогите, не казвай на никой друг, защото никога няма
да ти повярват.” Той нямаше бензин в колата си, а трябваше да отиде по работа за популяризиране, но тръгна. И той
обикаляше и направи цялата тази пропаганда осем дена, а когато се върнаха, нямаше бензин. На бензиностанцията
момчето му каза: „Резервоарът ти е пълен, защо искаш да слагаш бензин?” Защо не? Това може да бъде направено. Но
не казвайте на никой друг, защото ще каже, че е небивалица, разбирате ли? Разбирате ли, чували сте историята за



хляба и рибите. Понеже е в Библията, значи е така, вярваме й. Защо не и днес? Видяхте толкова много неща, случващи
се ей така, имам предвид толкова много неща във вашия собствен живот. Но ако кажете всички тези неща на хората,
няма да повярват. Така че вашата мъдрост е във вярата, че сте в Царството Божие и че Той е Всемогъщ и ще ви даде
всичко, което желаете и към което се стремите. Хората няма да повярват, знам. Но е истината - каквото е пожелано,
можете да го получите, но ако го разкажете на хората, те няма да повярват. Но що се отнася до Сахаджа Йога, трябва
да направите изявление, което не е сдържано, а открито, с увереност. Неувереността си проличава, защото нямате
добра подготовка. А увереността е „Да, така е, точно така. Ето това е.” Като, когато за първи път отидох в Индия, Раул
Бай, знаете я - една възрастна жена, индийка – те са малко срамежливи за всичко. Тя е тази, с високо вдигната във
въздуха ръка викаше силно: „Боло Матаджи Нирмала Деви!” А Моди я погледна; той не можеше да си вдигне ръката,
разбирате ли. Беше малко срамежлив. Но тя го направи три пъти, а после вдигна ръката му и каза: „Какво ти става,
толкова висок мъж си? Защо Бог ти е дал тази височина, за какво? Да си вдигнеш ръцете само!” И горкичкият човек
трябваше да си вдигне ръцете! Така че това е, което е. Имайте твърдост, имайте пълна увереност в себе си, че сте
реализирани души, че сте пророци. Не да се разстройвате или тревожите за нещата, сега вие сте пророци. Приемане!
На санскрит се нарича вирадж. Тоест енергията е овладяна – вирадж: означава, наслаждавайте се на енергията вътре
във вас. Вирадж. „Ра” е енергия, „вирадж” означава да се наслаждавате на енергията на този трон, приемете я. Вие сте
крале сега, дръжте се подобаващо. Това изобщо не е арогантност. Човек, който е крал, никога не е арогантен, ако е
истински крал. Разбирате ли, ако е набеден за крал, тогава е различно. Но ако те са истински крале, те не могат никога
да бъдат арогантни. Така че с този специален вид на царствено поведение вие ще привличате хора. Не е да се
изтъквате а – вие сте. От друга страна, това е сдържаността, която имате, за какво? Няма нужда да се обличате като
просяци или като дендита, но облеклото ви трябва да бъде като на крале, безгрижно. И ще бъдете изумени, ще се
получи. Вие сте хората, които имат най-много от Моето време и компания, а също Аз знам езика ви. Изнесла съм
повече речи на английски, отколкото на Моя майчин език или на хинди – можете ли да повярвате? И сега токова
много индийци, които не ги беше грижа за английския след Независимостта, сега те се опитват да научат английски и
се страхуват, че един ден английският ще замени санскрита, заради това, че Майка говори английски. Така че трябва
да отправя една съвсем проста молба към вас да приемете, приемете силите си. Приемете! Вие не сте повече роби.
Вие сте реализирани души сега. С личността си вие наистина ще подчертаете красотата на Сахаджа Йога. Докато няма
цветя на дървото, дървото няма смисъл. А цветята трябва да се показват. Те не се крият; виждали ли сте някое цвете
да се крие? Те покриват цялото тяло на дърво, и ухаещи, приемат собствените си силите. А уханието извира. Всеки
знае, че цветовете са готови, всички пчели са наоколо. Ето такива трябва да сте вие. Приемете силите си – вътрешни,
външни, и двете. Не само вътрешни, но и външни. И хората ще бъдат изумени от вашата увереност, от вашето
състрадание, от вашите възможности, и от най-великото - пълната видйа, пълното познание за Сахаджа Йога, пълното
познание за Кундалини, пълното познание за Божественото, което имате. Добре? Гевин, можеш да направиш пуджата
както пожелаеш. Гевин, ела насам… Трябва да имаш имената и нещата. И Маркус. Йоги: Ганеша пуджа ли, Майко?
Ганеша дойде! Така че ти също знаеш санскрит. Двамата учат санскрит. Йоги: Трябва ли всички онези, които преди не
са Ти правили пуджа, да бъдат повикани? Добре, но не напълно нови хора. Не напълно нови, а онези... Елате. Ако искат
да го направят, добре. Но, разбирате ли, проблемът е, че те са абсолютно нови хора. Но във Франция се получи … Йоги:
Някои хора са дошли отвън и може би не са имали пуджа. Откъде отвън? Йоги: Да, има един господин от Девън,
Майко. Тук ли е? Добре, това е хубаво. И също, разбирате ли, във Франция наистина сработи. Имахме пуджа на
следващия ден и повикахме онзи хора, които получиха Реализация. И те наистина паснаха, разбирате ли, бяха много
чувствителни, защото бяха търсачи. Те разбраха смисъла, и не само тези алжирци. Тези мюсюлмани, колко бяха добри
– напълно първокласни. Първокласни хора, знаете… Как му е името, на адвоката? Айчала. Той е прекрасен човек,
нали? Жена му … И той каза: „Това е времето на Възкресението; какво има толкова да се пита?”... А той е адвокат, и
жена му ли също? Йоги: Да. И те са говорили с толкова много хора в Алжир. Казвам ви, той докара 14 души със
самолета. Да, направи го. Добре. Така че ако новите хора не създават никаква бариера, е добре. Могат да дойдат и да
измият Нозете Ми. Винаги помага. Но ако имате резерви, не го правете. Просто не го правете. Разбирате ли, не помага
на Мен, а на вас. Някои хора мислят, че с измиването на Нозете Ми, мога да си спестя едно миене или каквото и да е.
Така че е привилегия, или ако трябва да го правите, трябва да го направите – добре е за вас, веднага ще се установите
в Реализацията си. Така че тези , които са нови, могат да дойдат. И трябва да измиете Нозете Ми първо. Той разбира
толкова много, казвам ви! Моите внуци разбират протокола толкова добре. Той свали чорапите Ми и си ги постави на
върха на главата - на върха. Те разбират толкова много, това е ..! Ник ми казваше, че трябва да научим от децата



толкова много за протокола. Той ги събу днес, тя каза, че са за вечерта на пуджата, и Аз мисля, че ще ги оставя за
ползване. Така, тези хора, които сте нови, моля елате. Те би трябвало да направят пуджа. Те имат привилегията, не
онези, които… Кой е дошъл от Девън. Чудесно! Ела насам. Ела насам, ела насам. Добре. А пък кои са хората от
Брайтън, които трябва да дойдат и да измият Нозете Ми, защото това е най-добрият начин да установят Реализацията
си. Той ще бъде първи. Той ли ще е пръв? Те разбират привилегията. Много добре. Мисля, Пол, че ти би трябвало да
измиеш Нозете Ми, по-добре измий Нозете Ми. Добре. Аха, това е добре. По-добре кажи мантра. Между другото, на кой
дадох онова нещо, което донесох за вас онзи ден? За миене на Нозете Ми? На кого го подарих? На вас ли го дадох,
хора? Голямото нещо? Не, не, скоро. Питайте Маркус. Маркус, имахме това сребърно нещо, голямото нещо? Голямо
нещо толкова? Кое? Не, не, не това. Беше от Англия само. Мисля, в Лейн. Трябва да е там. Йоги: Вие ми дадохте едно в
къщата Ви, Майко, да го дам на Найтингейл Лейн. Така ли? Къде е? Трябва да го донесете. Вижте, то е много добро.
Изненадващо е, че Аз беше при Мен, онова беше от Англия, и Аз ви го върнах. Направено в Англия, можете ли да си
представите? В Шефилд! Така че ви го донесох, за да можете да го използвате. Така че следващия път го донесете,
защото неръждаемата стомана не е толкова добра като това, разбирате ли? Добре е, няма значение. Така, сега ще
кажете мантрите, нали? С тази на Шри Ганеша, най-напред. Имате ли това? … Как ще го направите на Нозете Ми. На
Нозете Ми използвайте гий с това. Малко от този кокосов орех трябва да се запази за след това …Добре. Сто и осем
имена. Но той има превод, също е необходимо – о, този. Нека чете превода си, той е за новите хора. Това е Шри
Ганеша, който инкарнира като нашия Господ Исус Христос, и това беше написано преди четиринадесет хиляди години.
Беше преведено, така че можете да видите сега как Неговото идване го е имало и преди. И как нещата, които са
записани тук, показват пълна картина на Христос – кой е Той, когото хората не познават, знаете. Те говорят за
Христос, Христос, Христос – какво е Христос? Нека видим. Сега, Гевин, можеш ли да се изправиш и да го прочетеш?
Не, не, така е добре, предай го, просто го предай. Сега, кой ще... Защо не помолиш някой да го прочете, защото трябва
да отидем... Джеръми? Прочети го, на глас. Сега, къде е… Кой ще вземем? Маркус? Мисля, че ти си.. Къде са
всичките…Те са от тази страна. Така че ела от тази страна. Маркус, ела от тази страна, така че трябва да държиш
всичките … Нека всички деца измият Нозете Ми. Нека първо децата го направят. Така е по-добре. Шона!.. Нека
Олимпия дойде. Олимпия, ела тук. Ела, ела. Кой друг е там? Ще трябва да измиете Нозете Ми. Ясно ли е? Всички трябва
да измият Нозете Ми. Ела насам. Сега седни там. Всички ще измият Нозете Ми. Ясно ли е? Това е. Сега ела насам.
Вземи водата. Амит, седни. Събуй си обувките. Трябва да събуеш обувките... Седни, седни.. Седни, седни. Седни тук,
просто така. Моля те, седни. Сега ще седнеш! Седни! Седни. Сега сложи водата, ела насам. Ти сложи водата, само ела
насам. Виж сега, всички го правят. Ела насам. Аха! Кой ще го направи? О, о, добре. Дай му тази ръка. Къде е... Кейти?
Просто я повикайте. Дясната ръка, дясната ръка, дай си дясната ръка. Не, не, не, не плачи. Не плачи. Не плачи. Къде е
Кейти? Повикайте Кейти. Сега мийте, мийте. Ела насам, ела насам. Ела насам, ела насам. Тя може да го направи. Тя
може да го направи. Тя е голяма сега. Тя може да го направи … Сега е добре, виж, идва хладен полъх. Добре, добре,
добре. Ела насам, Кейти, ела насам. Кейти дойде, виждаш ли. Ела насам, Кейти. Ела насам, Кейти, ти го направи. Йоги:
„Нека ушите ни чуват това, което е истина...” Виж, всички го правят. Всички деца го правят. Добре. Разбирате ли, това е
въпросът, че когато получите Реализация, Духът е събуден – това е Христос – и това чувате. “Неговото присъствие във
вас” – с него слушате. Означава с Духа, разбирате ли, това е въпросът. Ето това каза Той - че Утешителят ще дойде и
Той ще, или Тя ще, както и да е, ще ви утеши по такъв начин, че ще пребъдете завинаги в Отеца – или бихте помнили
Моя Отец винаги. Това е Духът, който помните. Това е Духът, разбирате ли? Виж сега, чуйте това. Кои са другите? Ти
никога ли? Ти също?... Можеш ли да си представиш, той е тук! Ти никога не си мил.. Грейс, разтривай с ръцете си под
водата. Просто ги разтрий. Ела насам. Просто ги разтрий, във водата. Разтривай силно. Разтривай с пръстите си.
Разбираш ли, Нозете Ми са съвсем наред. Нищо не им се случва. Разтривай толкова силно, колкото можеш. Йоги:
Имената на Богинята, като Шри Лалита. Сега, ти стани и... Би ли го направил? Добра идея, защото... Можеш ли да го
направиш за него?...Добре, просто стой тук... Превод, иначе тези хора няма да разберат. Можеш ли да седнеш, би било
по-добре. Ние можем ...Майката Земя …вибрации. Много силно сега. Можеш ли да добавиш „сакшат”, би било по-добре.
Не прекалено много. „Матаджи Нирмала Деви” би било по-добре... В началото го казваш... Щом го кажеш веднъж,
всичко е наред. Сега ще бъдете сигурни в това, добре? Нека Бог ви благослови. Тя е сигурна в това. Сега е по-добре.
[Докато се четат имената, Шри Матаджи поправя значението на някои от тях и коментира. Б.р.] Това са всички тайни
на... Добре, но не виждате ли, че... Всички ужасяващи неща сте избрали да прочетете тук! Ра, Ра-дха: е да .. означава
„тази...”, „Ра” е енергията … която прониква, прониква. Радха е.. Ра е енергия на Радха... Пак ужасяващи неща. В
началото се казват всички ужасяващи неща, за да ви укротят, мисля, ето защо … Добре. Добре, сега давайте нататък...



Сега тръстиковата захар! Тя е каузалните елементи. Причината на елементите, разбирате ли? Причинен. Както
каузалният елемент на Майката Земя е ароматът. Ароматът е казуалът на Майката Земя. Разбирате ли, излъчването
на вибрации през аурата поглъща всички останали аури в себе си... Цялата Майка Земя. С Набхи.. Това означава.. Тя е
Пълна луна от мускус. Те, разбирате ли, те са се опитали да вложат всички поетични представи, за да опишат нещо.
Разбирате ли, работата е, има разлика: неговата красота и благоприятност. Благоприятността е лицето, разбирате ли,
което ви дава шубха – шубха означава „носеща добър късмет”. Лицето, което виждате, ви носи добър късмет. То е
познато като благоприятно. Разбира се, имам предвид, че днешните хора не вярват в такова лице, че би могло да е
лице. Но може да има лице, което ако го видите, тогава ви носи добър късмет. Благоприятно. Йоги: Приветствия на
Нея, диамантите на чийто нос заслепяват дори звездите. Ето защо не нося нищо там! Това е радостта от красотата.
Така Сахаджа йогите се наслаждават на красотата на цветята, които Тя носи. Заради вибрациите е това. Разбирате ли,
просто нещо е, че каквото и да докоснете, то се вибрира, и ако видите това определено цвете, сте по-щастливи, защото
то има вибрации. Вибрацията е тази, която дава само... Да, те са. Лотосът, лотосът на любовта. Което значи, което
произлиза от капол. Това е описанието. Капол е този, така че това е частта, която описват. Разбирате ли, падмарааг,
падмарааг е ароматът на лотоса. Той е рааг, тоест енергията, която излиза от челото Й. Не, от това, капал, а това е
капол. Капол е, съжалявам; това е капал (чело), това е капол - бузи. Енергията, която тече от бузите е енергията на тази
рааг, тоест рааг всъщност означава „любовта, състраданието”, на лотоса. Както новите листа. Видру е „нови листа”,
разбирате ли. Като новите листа... Какъв е преводът? Много голямо нещо е, но е много поетично, доста объркващо е.
Доста смущаващо е! Добре.. Синьо. Както сините листа, разбирате ли, с такъв цвят. Виждате цвета на тези нови листа
– не е ли розово-червен, нали? Така че Нейните устни са такъв цвят, който ще засрами дори тези сини листа,
новородени листа, разбирате ли, розовите. Да, но те са контролиращите Нирмала Видйа; Шудха Видйа– чисто
познание. Тези са, зъбите са проявлението – те проявяват чистото познание. Те са пъпките на всички видйа. Пъпките.
Трябва да се сложи камфор. И бетелът е да се яде – него Аз не го ям, виждате. Санлап означава благоприятен”. Алап е
съобщението. Обратната връзка. Така... Разбирате ли, да бъда честна, много е смущаващо. По-добре го прочетете. Не,
не, ето това е написано тук: като музиката на вийна, божествената музика на вийна... Сарасвати. Разбирате ли, трябва
да виждате всички тези неща в една по-фина форма. Не виждате това, всички усилия, разбирате ли. В по-фина форма,
диамантите са нещата, които излъчват – те излъчват, виждате ли? Така че, когато се казва, че диамантите са около
врата, не става въпрос да се носят отвън; въпросът е да се излъчва тази любов. Така че огърлицата е полезна. Но сега
вие сте Моите диаманти от огърлицата Ми. Защо Ми е тогава да нося каквито и да е диаманти повече? Космическо,
това е. Разбирате ли, когато Тя нямаше свои собствени диаманти, а това, които имаше, Тя носеше онези диаманти,
добре. Но сега имате живи диаманти, така че каква е нуждата? Те бяха използвани, за да излъчват силата Й. Сега не се
нуждаете от нищо; вие сте тези, които ще излъчват тези сили. Йоги: Ние сме украшенията на Матаджи, ето това трябва
да разберем и да се опитаме да се поддържаме чисти, за да излъчваме максимално... Самопочистващи се
скъпоценности. Правилно? … Това е то. Всичко е вградено. Мисля, че е по-добре да не го превеждаш, по-добре не. То е
по-скоро за гръдта на Майка. Понеже децата се тревожат за гърдите, затова е описано там, така че по-добре не. Не, не,
по-добре не. Разбирате ли, това е написано от и за хора като Маркандейа, а те описаха Майка отвън и отвътре. Не знам
как откриха това за Майката, разбирате ли, защото са деца. Вижте, те бяха децата. А децата знаят всичко за Майка
отвън и отвътре, виждате ли, та е описано цялото раждане. Това е... Има три гънки. Майката е... три гънки. Ето защо е
наречена … Много е неудобно! Камеша е... Той е Богът на всички желания. Кама е желание. Ето защо Той е разположен
в сърцето. Прекалено голям свод на ходилото. Не мога да нося модерни обувки! Направиха снимка – вие бяхте там –
не, не, но една от фотографиите, където просто видяха пламъци, излизащи от Нозете Ми... Маха Шиваратри. Разбирате
ли, всичко това е казано, понеже казвайки тези неща, вие подбуждате тези сили, разбирате ли – те се чувстват
щастливи, вълнуват се. И това не е нищо специално за Мен, защото ако е Мое, не е нищо специално. Просто го има. Но
човек трябва да знае защо получава Реализация толкова бързо; защото трябва да има нещо специално в Мен. Защо
получавате Реализация толкова бързо? Аз изглеждам като вас, държа се като вас, всичко е като вас. Но има нещо
много фино вътре, което е много динамично, а вие трябва да разберете космическата природа на Майка. Ето как ще се
обясни как всички вие получавате Реализация, как давате Реализация на другите. Ето защо всички описания бяха
дадени от прорицателите, които са хора от много високо качество, виждате. Те са много по-фини, но колкото по-фини
израствате, толкова повече разбирате силите Ми и собствените си сили също. Но това е такова взаимно разбиране,
виждате ли; както колкото повече си отваряте очите, толкова повече виждате слънчевата светлина. По същия начин
е. Но би трябвало да има нещо в Мен, така че да получавате Реализация, и то е точно описанието. Йоги: Казват, че



Богинята е толкова велика, че дори бог Ганеша гледа само Нозете Й. Той никога не поглежда нагоре да види лицето Й.
Не Сахаджа йогите, за тях може. Те са извинени. Те означават повече от други божества, и към тях се отнасят така.
Първо с децата, разбирате ли, божествата са много, много добри, много, много мили. Знаят, че децата са на сцената и
трябва да се грижат за тях, и те са всъщност Моите любимци. [Един йоги казва, че има друго описание на Ноктите на
краката на Богинята, че няма нужда да се режат, защото те се изрязват от скъпоценните камъни по короните на
божествата, които се покланят в Нозете Й.] Вярно е, рядко правя това. Но понякога мисля, че трябва, понеже когато
хората дойдат в Нозете Ми – вие не сте Брахма, Вишну, Махеша – не бива да бъдат наранени. Разбирате ли, вие нямате
никакви корони... Виждате ли, точно навреме! Омъжени жени от Брайтън... Брайтън. Омъжени жени от Брайтън.
Приветствия на Нея, чийто Господ е в Нейната сила. Хм. Просто си представете. Йоги: Значението на това е, че човек
може да се приближи до Абсолюта само чрез Матаджи. Това е Нейната сила. Вижте, дори това, че контролът на Шива,
Садашива, е в ръцете на Майка не е вярно, в такава степен. Йоги: Но Ти си Неговата, израз на Неговата сила. Вярно е;
но виждате ли, Моята любов, състрадание е доста много, много повече. Аз не съм яростна. Но ако вие, хора, се
държите лошо прекалено много, тогава Той е яростен. Аз може и да не съм в състояние да контролирам. Тогава
трябва да стана свидетел на яростта на Бог. Той е състрадание, Той е Любов, Той е невинност – всичко е там, но Той е
яростен. Така че бъдете внимателни какво искате да направите. Разбирате ли, всъщност това е във фина форма. Това
нещо, което е Кайлаш, е част от Неговото владение. Кайлаш е много голямо пространство, разбирате ли... Връх
Кайлаш. Трябва да видите снимки на Кайлаш. Изглежда като човешко лице, напълно – толкова прекрасно. И три
малки глави, можете ли да ги видите? Напълно ясно можете да ги видите. А вибрациите са невероятни. А денят, когато
имахме Шива пуджа? Тогава всичко беше напълно замръзнало. Героиня.... Наика е командващата, вярно е. Шри
Чакра: това е чакрата, с която беше създаден целия свят, всичко; творящата чакра е Шри. Чинтамани е
скъпоценностите, което е, които излъчват изпълнението на вашите желания. Каквото и да желаете, вашите
притеснения, всички желания се изпълняват от този камък, от Чинтамани. Тя е тази, която изпълнява всички ваши
желания. Вие трябва да желаете. Брахмите, петте Брахми. Петте елемента. Ваибхава, славата ... съчетава... Манатма.
Което е преведено, чети го. Разбирате ли, това е заради самаса; виграха не е правилно, ето защо. Сега чети ... Атмана,
Манатмана: тези, чийто умове са станали атма. Манатмана... Вижте, те са Нейното достойнство – това е смисълът.
Това е Нейният вайбхав. Вайбхав означава, може да се каже, величествените пулсации, които Тя излъчва. Нещо –
вайбхава може да бъде, гривните могат да бъдат Моя вайбхав, означава, че те са елементи, които допълват Нейната
величественост. Вайбхав, разбирате ли....Ришите са Мои вайбхави, разбирате; това, което ви казах, е истина. Вие сте
Мои вайбхави. Този Бандхасура, този - как му беше името – беше вчера, онази жена беше оплетена от него...
Муктананда е Бандхасура. Йоги: Асурът, който ви завързва. Много е трудно да се отървеш от тези хора. Муктананда,
разбирате, е онзи, който ви прави напълно обвързани към него, и той казва: „Ето ви муктананда.” Йоги: Обратното!
Тази жена е закъсала с туберкулоза, но тя не може да го изостави, разбирате ли. И двете й сърца са блокирани много
зле, тя се влошава, а не може да се откаже от него, защото той я е вързал – той е Бандхасура. Но Бандхасура има това
качество: трябва да върже хората, разбирате ли, и дори да умират, не могат да напуснат. Сампаткари. Сампати
означава „собственост” и се представлява от слон. Това е главният смисъл. Разбирате ли, ашвакоти – десетки
милиони ашви. Ашва означава кон; така че това е бели коне – десетки милиони от тях, крори. Знаете ли това?
Ашварудха. Тези, които са на коне, бели коне, са представителите на Шакти, на Силата, и те са онези, които са част от
Калки. Десетки милиони от тях, десетки милиони. Един крор е десет милиона. Тя е действието; чакрата на действието
е Шри Чакра, чрез която човек действа. Това е Дясната страна, Шри Чакра... Гейа чакра. Гейа означава “чрез която
знаете”. Гейа е чрез която знаете. Тя е тази, която притежава центъра, чрез който знаете. Познанието е само тази
чакра. Онези, които са обслужвани (от силата на мантрите –б.р.) , са мантрини. Вие го имате – вашите мантри са
просветлени мантри. Каквото и да кажете, то е мантра. Кири? Кри, кри. Да, това става “Са”. Кри е Карочита, това е само
Шри Чакра. Така че, Сахаджа йогите трябва да са внимателни, разбирате ли, също. Малко плашещо е. Мадхяга.
Пламтящ гирлянд - Джваламалини. Джваламалини е... Ужасения Бандхасур. Каква е храбростта на Нитйа. Това е
разпъването на кръст на Христос. Това е храбростта на Нитйа, защото Той е вечно Същество, така че можете да Го
видите разпънат на кръст; иначе за една майка е ужасяващо да види детето си разпънато на кръст. Но понеже Той е
храбростта на Нитйа, това е храбростта на Нитйа – храбростта на вечността. Виждате храбростта на вечността, как
всъщност е убит Той и как възкръсна. Но когато видите тази храброст, е толкова красиво. Йоги: Трябва да знаем, че
същото нещо е в нас. Да, разбира се. … Бала е Картикея. Картикея е. И Той убива, защото на това ниво Картикея
изработва, разбирате ли – на това ниво (челото – б.р.). И това е този, този ужасен тип Бандхасур, създава вашето ...



Ужасна жена беше, онази вечер! Няма да бъде … сега. От Нейните … нокти на ръцете. Карангули. Ангули е “пръсти”.
Пашупати е Шива, а Тя е Махапашупати. Изгаряйки градовете, точно както градът на Раджнеш беше изгорен.
Мадхякута. Средната част. Кула е, може да се каже, династия, династия, къща, къща. Йоги: Кула на Матаджи са всички
Сахаджа йоги. Разбира се... Вижте, много е деликатно. Разбирате ли, какви са символите на... Да речем, сега Гавин Ми
даде малка корона като символ на Англия, вижте, за която Аз наистина се грижа много, разбирате ли, пазя я много
внимателно. Също Кулангана е дума, използвана за жена, която се грижи за кула, тоест за къщата, за достойнството
на къщата, достойнството на семейството, за цялото достойнство. Тя се грижи за достойнството на всички членове на
семейството си. За нея, достойнството на семейството й е най-важното нещо. Тя се наслаждава на това. Има друга
дума - каул. Каул е това нещо, където се пита дали е правилно или не за кула, за къщата; и ако цветето падне на
определена страна, казват: „Да, каул, да, да. Богинята ми каза да”. Така че Каулини е единствената, която е - разбира се
- господарката на Кула; но Тя е Тази, която ви казва „да” или „не”, указанията по кой път да се тръгне....Акула. Акула
означава “тази, която е отвъд всяко безпокойство”. Кула също означава “бреговете на реката” - кула, така че също
може да означава “тази, която няма брегове”. „Самайа” означава време. Тя е тази, която знае времето, в което да
започне пуджата, кога какво да се прави, Тя знае, Тя знае подходящия момент, защото Тя е вътре във времето. Това е
много важно. Какво е това? Самайачаара, самаячаар означава какво да се направи в определен момент. Например,
сега в днешните времена, вижте - особено това – онова, което следва да се направи, благоприятните за днешните
времена неща, човек би трябвало да ги направи. Например, ученето на английски е много важно за нас. Но отделно от
това, самайачаар означава маниерите на определена епоха, разбирате ли, известна маниерност на дадено време,
която е добра, благоприятна и трябва да бъде създадена: като поставянето на колан, разбирате ли, докато седите в
колата, трябва да поставите колана – самайачаар, нещо такова. Вижте, за Деви не е необходимо. Например, ако Ми
дадете някакви пари, нямам нужда да ги слагам в банката. Мога да ги изгубя всичките и да кажа, че съм приключила –
за Мен това не е грях. Мога да взема цялата ваша собственост, всичко, няма грях. Но трябва да го правя съобразно
епохата, за да докажа какво е добро за вас, какво поведение би трябвало да имате към парите, към колектива, и
съобразно с това се държа и Аз. А за Мен не е нужно, защото Аз съм отвъд това, нали? Но самайа - каквото е нужно
според епохата - Аз трябва да го направя. И това е, което би трябвало да разберете. Не да бъдете анормални хора,
разбирате ли, да се държите по ненормален начин. Дори и Аз да ви кажа, че не трябва да си поставите това червено
нещо (кум-кум), защото би могло да не е самайа кул по това време - разбирате ли – хората няма да го разберат, така че
няма нужда да го слагате. Мъдрост е да се държите по начин, по който да го карате нормално, да се държите по
нормален начин, да правите нещо, което е нормално. Но за Бог не е нужно. За Бог не е необходимо, защото Той е
отвъд, но когато имате последователи, които трябва да се издигнат, когато трябва да работите с други хора, те трябва
да знаят как да се държат. Като да ви казвам „благодаря”, за Мен не е необходимо, изобщо. Ако Ми дадете чаша вода,
за вас е привилегия, ясно? Но Аз ви казвам „благодаря” десет пъти, защото вие също трябва да кажете „благодаря”.
Самая кул, самая кул. Йоги: Приветствия на Нея като единствената, която живее в Муладхара. Никой не може да влезе
там. Брахма Грантхи... Разбирате ли, не можете да влезете вътре в центъра, докато вашата Кундалини се издигне, а
Кундалини представлява Светия Дух. И Тя е е единствената, която може да влезе вътре в него. А също Тя пребивава,
Деви прбивава там като Махалакшми или като Лакшми, в Манипура. Вижте, без да дойдете в Сахаджа Йога, не бихте
разбрали всички тези неща, нали? Защото не ви е известно, че има грантхи вътре в нас, че има центрове вътре в нас,
че тези центрове трябва да бъдат разчупени; после има грантхи, които са формирани между центровете – цялото това
познание е невъзможно. Ако не сте реализирани, каква е ползата да говоря за това с вас, понеже не можете да го
видите. Но в една личност можете да го видите - на определено място откривате, че помежду два центъра Кундалини
спира, разбирате ли. Да речем, между центровете Манипура и Свадхистхана, между тях двата Кундалини спира. И
какво е това? Това е грантхи на Вишну, така че това е Вишнугрантхи Вибхедини. Ако кажете мантрата за Вишнугрантхи
Вибхедини, само тогава Кундалини ще се издигне. Но преди Реализация, преди движението на Кундалини, е какво? То
е просто говорене, изобщо няма смисъл. Тук, на Агнйа чакра. Антарал. Антарал означава най-вътрешната сърцевина.
Антарал – в най-вътрешната част на сърцевината на Агнйа чакра пребивава тя.... Рудра... „Сахасранам Бхуджа”
означава в Лотоса на Сахасрара; аарудх – Тя е поставена отгоре върху това. Възкачване – аарудх. Добре. Всъщност,
когато се качвате на трон или на кон, го наричате възсядане: Тя е възседнала отгоре, Тя е възседнала отгоре – аарудх.
Йоги: Приветствия на Нея, която е нежна като стеблото на лотоса. Това означава, че не бива да сте груби с Мен...
Бхавани. „Бхава” означава „да проявя”. Това, което е проявено... (Известно)... Трябва да имате чувство. Ако нямате
чувство към Мен, няма да Ме опознаете. Чрез ума няма да Ме опознаете. Тези хора, които се опитваха да Ме опознаят



рационално, никога не могат да Ме опознаят. Трябва да имате чувства ... (Гора от ...?) Разбирате ли, ако трябва да
станете, съществува голяма примка, и Тя е тази, която я срязва, и ви прави Духа. Разбирате ли, каквото е проявено, то
е създадено, то не е нищо друго освен гора, нали, и Тя ви отвежда отвъд него. „Бхадра” всъщност означава
„джентълменски”, разбирате ли? Тя харесва хора, които са благородни, възпитани. Тя не харесва арогантни хора, хора,
които нямат разум как да се държат, злевъзпитани хора - Тя не ги харесва, разбирате ли; с изключение на Шива, който
има Свой собствен стил, разбирате ли. Той е много мил, но Той е толкова невинен, Той е толкова сладък. Представете
си, Той идва на бик – Той не е много бхадра! Не е много джентълменски да идваш на бик, нали!...Имам предвид, Тя е
дама. Тя е като дама, може да се каже. Йоги: Приветствия на Нея, която дава всички добри неща на Нейните бхакти.
Всички добри неща, не лоши – да предположим, че искате уиски, няма да ви дам! Йоги: Приветствия на Нея, която
обича поклонниците Си. Определено. Трябва да знаете в сърцата си, че ви обичам всички много, ясно? Така че не се
стеснявайте изобщо. Аз ви обичам, всеки един от вас, много повече отколкото вие Ме обичате. Така че се обичайте,
себе си и един друг. Йоги: Приветствия на Нея, която може да бъде доближена само чрез преданост. Чрез отдаване...
Вие можете да Ме контролирате само чрез бхакти. Шарада е Сарасвати. Шатодари не означава това. Шат означава
сто. Тя има сто, сто – удàра означава стомаси, разбирате ли, удàра означава утроби. Тя има стотици утроби. Иначе как
ще свърша работата? Би трябвало също да е невъзмутим. Няма за какво да се смущавате; всичко, което става, е като
шега... Това означава напълно интегрирана личност. Йоги: Приветствия на Нея, която е отвъд желанието. Ето защо
казвам, че вие трябва да пожелаете. Тя е без цел, вижте, без цел. Прапанча означава „без цел”, разбирате ли. Всичките
елементи са това, което създава целта. Ако ги няма елементите, няма цел... Имам предвид, че ако станете убежище за
всеки, как можете да имате убежище. Ако станете подкрепа на всеки, как можете да имате подкрепа? Представете си
ситуацията! Нирупадхи...упадх; означава няма упадхи. Означава - видите ли, разбирате ли - допълнения, допълнение,
разбирате ли. Една упадхи е, разбирате ли, както казвате „Господине, това и това”. „Госпожо, това и това” – разбирате
ли, всички тези неща са упадхи. Това са допълнения; от които, ако сте цялостни, нямате нужда от тези неща, от
атрибути. Имам предвид, че ако имате страсти, как можете да унищожите страстите? Но е толкова естествено, знаете
ли. Няма нищо специално. Нищо специално в личност, която не се отдава на тези страсти... Това са така наречените
двойни имена, разбирате ли: така първо се дава качеството, и тогава какво върши това качество. Да речем, ако кажат
„Нирмама”, това е личност, която не казва „това е мое”, която не чувства „това е мое, онова е мое”. Самата личност е
такава – това е качеството. Самото качеството Нирмама разрушава тази обвързаност във вас, когато казвате „ Това е
мое, това е мое, това е мое”. Виждате ли, както сапунът има качеството да изчиства, ясно? Сапунът трябва да чисти,
никой не чисти сапуна. Така си е. Йоги: Приветствия на Нея, която няма съмнения. За нищо. Разбирате ли, това е, което
е. Ако Аз се съмнявах, тогава вие също щяхте да се съмнявате. Но вие знаете, че Майка няма съмнение за нещата,
така че когато се приближите до Мен, вашите съмнения също изчезват, автоматично. „Бхава” означава проявеното.
Разбирате ли, каквото е проявено, то е бхава; а проявеното е тази плът, това тяло, всичко това, разбирате ли. Така че
просто стигнете над него, така че да го отречете – отричане от плътта, както е казал Христос. Така че Бхаванашини
означава Тази, която ви отдалечава от този свят на илюзии, свят на проявлението, в който си мислите: „Сега тази
къща е моя, това е мое”. Всички тези идеи си отиват, а вие ставате едно с реалността. Йоги: Приветствия на Нея, която
няма планове, няма умствени дейности. Изобщо няма. Но какво да се прави? Умствената дейност не я разбирам.
Понякога казвам „Аз мисля”, заради самайача, разбирате ли; но за да бъда много честна, Аз никога не мисля. Не знам
как да мисля. Невъзможно е. Това е странна машина, знаете ли. Затова имам повече уважение и грижа за вас, защото
каквото имам, го имам; не е нищо специално, разбирате ли? А вие го постигате, така че е нещо специално за вас. Ако
имате всичко, кое е толкова велико? Ако някой го постига, е по-велико нещо, много, много по-велико. Това е добре. Но
за целта Аз не мога да си приписвам заслуга, защото хората автоматично го получават. Не знам как да си приписвам
заслуги, вижте. Способността също я няма, разбирате ли, да си приписвам заслуги. Опитвала съм, но не мога! Никога
не съм усещала, видите ли, че е много правдоподобно и че Аз мога да си го припиша като заслуга, и да дойда (с
думите) „Това е Мое дело”. Просто не го чувствам по този начин, не знам как да го почувствам – имам предвид, има
нещо липсващо в личността. Невежеството липсва. Ясно ли е? Сега това е интеграцията, и неитегрираното, разбирате
ли. Когато сте интегрирани, няма проблем, за това - вижте: вие сте интегрирани. Така че каквото и да е тялото ви, то
ще яде, каквото е добро, всичко е интегрирано; няма проблем, няма спор за това. Вътре в себе си сте в мир. Нека
другите правят каквото си искат; каквото и да мислят за себе си, то няма значение. Но що се отнася до вас, вие нямате
проблем, защото вие сте така интегрирани, и подкрепени: няма я лява Вишудхи, тази работа с чувството за вина. Аз не
се чувствам виновна за нищо изобщо, разбирате ли? Ако се скарам на на някого – добре, трябваше да се скарам,



скарала съм се, край. Не сядам и не започвам да „пълня” лява Вишудхи. Аз съм напълно интегрирана. Дали съм в мир
или в смут, поне Аз никога не избухвам в гняв – а поемам съзнателно гняв върху себе си. И понеже е съзнателно, защо
трябва да се чувствам зле от това? Защото вие ставате, разбирате ли, затъвате в него - „О, защо го направих?” Но Аз го
правя съзнателно. Тогава какво има да се чувствате зле? Да, да, разбира се. Правя го. Йоги: Приветствия на Нея, която
разрушава смъртта. Наскоро използвах мантрата на Мрутунджайа. Чували ли сте я? Тя трябва да се използва за хора,
които са обсебени от тия работи по гробищата, разбирате ли. Така че си представете цяло гробище обсебва един
човек; тогава какво да кажете? Това е Мрутунджайа: че „Ти си победителка над смъртта”... Това е , което казах. Аз не
правя нищо, аз съм мързелива личност. Йоги: Приветствия на Нея, която не взима нищо. Да, която не взима нищо.
Наистина, за да бъда истински честна Аз не мога да взимам, разбирате ли – не се получава. Разбирате ли, каквото
идва при Мен, излиза с двойна скорост. Знаете коя е Дурга? Дурга е тази, която направи ананд марг... Добре, сега
сложете малко ориз на върха. Това е, което е. Сега, ако взема това, ще разцъфне в хиляди... Къде да го вземе? И
вижте, какъв е този ритуал? Какво означава това – (това е всичко) – какво означава то? То е израз - когато правите
така (разбъркваме – б.р.) - имаме, правим това благоприятно, с ориза и (как го наричате) с куркумата. Куркумата е
едно много специално нещо, което е много благоприятно, създадено от Майката Земя. Тя е много благоприятна. Не
може да се каже защо – такава е. Така че я смесете с ориз – оризът е също много любим на Майката Земя – и го
направете благоприятно с ръцете си. Вие сте го сложили, чрез което казвате: „Майко, това го даваме на Теб.” Но
всъщност, да поставите тези акшати – акшата; акшата означава „което не може да бъде разрушено”. Така че докато го
правите, подсказвате „Нека не се обвързваме с тези плодове, които даваме на нашата Майка”. Ясно ли е?
Необвързаност. А чрез тази необвързаност вие развивате необвързаност вътре в себе си. Просто нещо е. Това е; не е
нужно да се дава нещо на Майка; но когато го давате, така вие развивате необвързаност. Ето защо трябва да давате –
за да развивате необвързаност чрез това. Разбира се, вие го получавате обратно, сто пъти повече, но в сърцето ви се
развива необвързаност, и дори ако получите хилядократно повече, не сте обвързани към него. Разбирате ли? Тогава
ставате щедри, започвате да давате на другите. И когато сте благословени със същия вид плодове, не се
наслаждавате на тях сами, наслаждавате се само, когато сте заедно с другите. Вижте, човешките същества имат
способността да се наслаждават на всичко сам сами. Те могат да седнат сами в една стая, да затворят вратата и да
белят плодове, и да си ги ядат сами. Имам предвид, че могат да го направят, доста способни са. Дори гарваните не
могат да го правят, животните не могат да го правят, но човешките същества имат способността и могат да го
направят. Не знам как – това е невъзможна ситуация за Мен, невъзможна. Дори да ям храна сама е невъзможна
ситуация. Но да седнете и да се наслаждавате на себе си е възможно. Но правейки това, какво казвате - че го правите
благоприятно, давате го на Майка. Така вие развивате необвързаност, така че когато и да ядете тези плодове, винаги
ги споделяте с другите, а те ще са в изобилие, изобилни: тоест, когато имате повече, дайте го на другите. Добре? Така
че Аз само ще го докосна, нали? Това значи, че съм приела. Нека Бог Ви благослови. И когато сега ядете тези плодове,
ще развиете необвързаност в Набхи чакра, че няма да хленчите за сезонните плодове, а ще бъдете удовлетворени.
Това е благоприятност - че се чувствате удовлетворени. А това, което ви удовлетворява повече, е даването: това е
признакът за реализирана душа, разбирате ли. Когато разберете радостта от даването, тогава сте реализирана душа –
иначе не сте. Нека Бог ви благослови. ... Което и да мислите, че би трябвало да ям, ще ги докосна... Ягоди ли? Харесвам
ягоди. Най-лесни са за ядене. Винаги трябва да ядете ягодите с малко сол, за гърлото. Благодаря ви. Сега какво друго?
Тази пуджа е приключена сега... Вижте ерудицията си! Напълно е вярно. Сега след като свършихте работата на
неомъжените момичета, нека неомъжените момичета направят това. Елате насам. Неомъжени момичета от Брайтън.
Брайтън е хубаво място, много малко неомъжени момичета! Неженени мъже, добре. Нека са неженените мъже и
неомъжените момичета! Елате насам. Неженени мъже от Брайтън. Само двама? Трима? Майк, предполага се, че си от
Брайтънската група. Добре, ела насам. Вие станахте едно. Можете да включите Ананд, ако искате. Той е от Шикарпур.
И Сону. Сону, можеш да се присъединиш към нас, добре? . Разгърнете сарито. Гавин, това е прекалено. Кой го направи
– това е прекалено много! Разбирате ли, това е много скъпо в Англия, не бива да ги купувате. Купено е в Индия? ..
Отворете го. Красиво е, нали? Има ветрила, мисля, и какво друго? Истинско бенгалско сари. Това е парчето за блуза.
Завършено е с парчето за блуза. Сега, ергените трябва да знаят коя страна е правилната страна. Правилно е, прави
сте. Тази страна е правилната. Сега обърнете сарито. Това е тренировка! А, колко хубаво. Така сега можете ли да
направите снимка на всички ергени и моми? Всички момичета. В Индия се наричат канйа, канйа.. Не си ли ерген?
Ерген.. Много е красиво. Това е от Брайтън. Нека Джеръми го сложи, добре? Джеръми. Сарито. Махнете това,
прекалено много е. Нека поставят сарито от двете страни. Това за ръцете ли е? Сега елате насам, приближете се.



Ергените имат специално... днес са благословени. Те са наречени кумарас, кумар. А предполагам, че тези, които
наричат „моми”, на тях им казват – но как го казвате на английски? Това е думата, но я използвате за стари жени!
Когато се обявява женитбата? Разбирам. Така че те се наричат кумари, и момчетата се наричат кумар. Мисля, че
санскрит има много по-благоприлични имена, нали? Това е защото те уважават неженените мъже и неомъжените
жени много – те са много уважавани. Това (гирлянд от цветя – б.р.) за ръката ли е? Горната част, тук. И тук прекалено
малко е, прекалено хлабаво, прекалено отпуснато. По-добре го направете стегнато. Вържете го. Трябва да го вържете
здраво, иначе не стои, разбирате ли. Това е за Шри Чакра, или можете да кажете дясна Набхи и Шри. Защо ръцете му
треперят – от вибрации. А, чудесно – голяма работа свърши. Да, това е. Просто го издърпай, издърпай го навън. Първо
го вържи по този начин. Помогни му. Ела насам, завържи го добре. Ела насам, приближи се. Завържи.. правилно.
Какво е това? Не, щом сте го направили с тези маргаритки, сте го направили. Добре сега. Добре е, направено: голяма
работа е, нали? Не е лесно. Само защото сте Сахаджа йоги можете да го направите. Не, не, не е лесно. Помоли някой.
Тези цветя отпред. Тези всички са сили на Вишну. Готово ли е? Толкова са ароматни! Погледнете това, има такава
отворена Сахасрара. Вижте тези маргаритки, вижте каква красива Сахасрара имат! Вижте тези, погледнете тази.
Просто я вижте, всички. Само маргаритките имат този вид ... в тях, забелязали ли сте? А сега ще разберете защо Моето
име е Маргарита. Вижте, кое от кое по-добро – виждате ли? Да, наистина. Да, това е! А ароматът, би трябвало да
видите аромата на маргаритките. Нека Бог да ви благослови. Нека Бог ви благослови. Бих предложила всички тези да
бъдат отдадени в морето тук. Тези цветя могат да бъдат хвърлени в морето. Йоги: Майко, мога ли да прочета
молитва? Това е молитва за колективност. Добре. Прочети я силно. Стани. Много добре. Вишудхи е такава голяма
битка, трябва да кажа, която да изработя като Шри Кришна. Лява Вишудхи е голям проблем, много лукава. Дясна
Вишудхи е друг проблем. Трябва да се преборим с тях. Нека Бог ви благослови всички. Така, хаван ще правим след
обяд – ще се справите ли с имената на Ганеша? Разгъването е по-трудно от сгъването. Дайте на ергените да го
направят. (край на видеозаписа)
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Найтингел Лейн, Лондон - 4 юли 1982 г. Събрахме се всички тук да разберем начина и метода на установяване на
Принципа на нашето Водачество. Крита Юга означава времето, когато трябва да направите нещо; Крита – “когато е
свършено”. Така вие сте каналите на този начин, на извършването на Божествената работа. Вие сте каналите на
Всемогъщия Бог и Неговата сила. От една страна, трябва да носите достойнството, славата и съзнанието, че сте Гуру, а
от друга, трябва да се отдадете на Всемогъщия Бог. Цялото ваше достойнство, вашият авторитет идват от Него. И
трето, трябва да видите Неговата игра, начина, по който Той създаде тази вселена и вас в едно игриво настроение.
Така че подобен вид настроение, изпълнено с бодрост, би трябвало наистина да кипи във вас. Досега идеята за гуру
беше такава - той никога не се смее, никога не се усмихва, винаги е ядосан. Това ставаше за водачи, които не
трябваше да подържат контакти с хората, а си висяха, вързани здраво с въже някъде в Хималаите. А ние сме лице в
лице с цялата Вселена, която трябва да получи от бълбукащия поток на вашата любов. Но това не означава да бъдете
лекомислени, защото не можете да бъдете. Божествената игра не е повърхностна, тя е изпълнена с радост. И в тази
радост няма двойственост. Така, за да достигнете до установяването на вашия Принцип на Гуру, първо би трябвало да
знаем как се разрушава той. Както всичко останало, ако нещо не се подържа, се разрушава. Ако не обръщате
внимание, да кажем, на тези красиви растения тук, те ще загинат. Дори материята, на която не се обръща внимание, се
разрушава. Така че първо трябва да знаем, че трябва да бъдем внимателни и бдителни, защото ако не поддържаме
самите себе си, ще бъдем разрушени. Защото поддръжката не е заради самата поддръжка. Тя е за да спре
разрушаването на вашия Принцип на Гуру. Когато сме небрежни или мързеливи, тогава сме отговорни за
разрушаването му. Така че вниманието ни трябва да се отдаде на поддържането на Принципа на Гуру. Гуру
притежават способността да подържат себе си и да подържат другите. В началото, когато тези гуру се опитваха да
установят този принцип на поддръжка, те поставяха много строги правила и предписания. Ако прочетете Библията, в
главата /книгата – б.р./ Левит, ще видите как всички тези шариати (правила) са описани, а сега в Риад или в арабските
държави ги следват. Поддържането на този принцип във вас е написано по строг начин, например: ако човек не прави
еди-какво си, трябва да бъде пребит до смърт; ако човек направи еди-какво си нередно нещо, трябва да бъде убит с
камъни. Това беше съвсем в началото, така че на хората на онова ниво на еволюция им трябваше този вид страх. То в
никакъв случай не беше предназначено да оскърбява, да наранява или да отнема свободата на човешките същества.
А беше предназначено да даде на хората велики идеи за значението на Принципа на Гуру в самите тях. На онова ниво
се използваха методи за сплашване, бих казала, и то ужасно опасни. Също така по онова време хората се
подчиняваха. След това започна друго еволюционно ниво, където хората започнаха да си мислят, че трябва да станат
сурови и започнаха да се подържат чрез ужасена строгост, като това беше насочено към самите тях, а не към другите;
те си го самоналожиха. Можем да кажем, че първата вълна започва, когато Гуруто, Първичният Гуру каза, че ако някой
не изпълни нещо, тогава ще бъде убит. Вторият етап беше, когато учениците приеха в себе си това и започнаха да си
казват, че ако не направят нещо, ще погубят себе си. Аскетизмът започна на основата на мъдростта, а не упорството.
Но тогава се превърна дори във фанатизъм. Така се отиде в крайност. Започна се с идеята за поддръжка. Но самата
поддръжка става невъзможна или хората си помислиха, че не са способни на това исе объркаха и така тях правилата
и законите станаха по-важни от самото поддържане. И откривате, че по този начин унищожиха себе си. Мъдростта или
същността на Гуру Татва е равновесието. Както при отглеждането растение - ако го не го поливате, ще загине; ако го
поливате прекалено - също. Така мъдростта се крие в разбирането колко вода трябва да дадете на растението, за да
расте по най-добрия начин. Сега тази мъдрост трябва да бъде постигната чрез вашето вибрационно познание.
Поставени сте при най-благоприятните обстоятелства, че сте реализирани души преди вашата Гуру Татва да е напълно
установена. Притежавате всички сили, към които всеки гуру може да се стреми, без да сте установили вашата Гуру
Татва. Специално вие сте под пълното покривало от облаците на любовта на вашата Майка. Но по никакъв начин
любовта на Майка няма да ви позволи да разрушите вашия Принцип на Гуру. Както ви казах, Принципът на Гуру е
много чувствително нещо и се разрушава ако не се опитвате да го поддържате. Първо, разрухата започва от самия
източник на нашето същество. Имам предвид когато казвам това, че нашето тяло е изградено от пет елемента, а петте
елемента имат способността да бъдат разрушавани по всяко време. Всеки от елементите се разрушава, ако не се
грижим за него. Това свойство е присъщо на елементите или на материята, както казвате. Така че поддръжката им е
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важна. Хората имат идеята, че след като станете Гуру, няма нужда да поддържате това, а то се подържа от само себе
си. Не е така. Съгласна съм, че Духът определено повишава красотата и здравето на даден елемент. Но на човешко
ниво винаги има една по-голяма сила, която се опитва да го разруши. Така че докато не станем напълно Духа, има
шанс това разрушение да се случи. Някой ще каже: “За какво е нужно равновесие?” и това е важен въпрос, на който
трябва да можем да отговорим на всички хора, които ни питат. Без равновесие не можете да се извисите. Ако не се
извисите, какъв е смисълът да ставате човешко същество? Например, всичко е Бог, но никой не го осъзнава. На
човешко ниво вие осъзнавате нещата, тоест всичко съществува, всичко е там, но то не го разбира. Например, камъкът
- той също е Бог, но все още не го е осъзнал. Или да речем, тази част е съвсем тъмна, а ние сме напълно слепи. Нищо
не се вижда, не може да почувствате или да изпитате нищо, когато сте в такова състояние. Всъщност някои си мислят,
че тъмнината е истината, че невежеството е истината, но когато слънцето изгрее и светлината се появи, а вашите очи
се отворят, вие започвате да виждате всичко. Започвате да осъзнавате. Така на човешко ниво вие сте осъзнати до
най-висша степен. Сега това осъзнаване трябва да стане осъзнаване на Духа. Това се е случило с вас, вие сте
чувствали Духа, но все още нямате равновесието. Вашата Майка ви измъкна и ви направи това, но все още има
неравновесие вътре. Ако отидете леко наляво, може да бъдете разрушени, ако отидете леко надясно ще бъдете
разрушени. Така че трябва да пробвате двете неща, както ви казах, методите, които ще ви обясня. Първо, вие трябва
да бъдете много строги към себе си, просто се разделете от себе си. Отделете себе си като Дух и погледнете вашето
его и суперего. Сега започвате да гледате егото и суперегото – не ги поддържайте, те са разрушителни сили. Когато
видите играта като наблюдател на тези унищожителни сили, вие ще разберете как да се поддържате по-добре. Да
отделите себе си е по-лесно, когато станете строги към себе си. Най-лошото нещо, което са ви причинили елементите,
е, че сте си формирали навици, всякакви тежести. Някои хора обичат да се къпят, други обичат да не се къпят. Едни
обичат да стават рано сутрин, пейки песни и будейки всички, други са добри в спането до 10 часа. Някои обичат дрехи
в много светли цветове, други – дрехи в много ярки цветове. Ако сте англичанин, тогава ще искате всичко да е в
английски стил, с ужасно безвкусна храна. Ако сте французин, искате да пийнете малко вино. Ако сте италианец, ще
искате да приемате прекалено много въглехидрати. Ако сте испанец, искате нещо прекалено мазно. Ако сте индиец,
ще искате да повече подправки. Така че за да промените навика, който имате, първо трябва да се откажете от всички
крайности, които харесвате. Сега ако например харесвате лека храна, тогава трябва да си кажете, че ще ядете много
люто. Ако пък кажете, че харесвате бледи цветове, тогава носете много ярки. Като за начало, започнете с
преминаването от една крайност в друга. Но съм виждала хора, които когато са в едната крайност, се болни, а
преминавайки в другата, пак се разболяват. Затова ние трябва да бъдем в центъра - не в крайностите. Човек, който е
авадхута, който е велик водач, никога не може да се поддаде на никакви обвързаности. Той не може да бъде воден от
никакви идеи от типа “аз харесам”. Той вижда красотата в пищната зеленина, но вижда и красотата в дърветата, които
са лишени от всякакви листа. А модата на смешния аскетизъм започна на Запад. Например, казват, ако си решите
косата, значи не сте добре. Ако тялото ви не мирише, не сте добре. Ако не изглеждате като прасе, значи не сте добре.
Вашият ум гъмжи от всякакви смешни идеи, защото минавате в другата крайност. Но ние трябва да се учим от
природата. Природата сама се облича, когато трябва да приветства пролетта, а когато е зима, просто се разсъблича
напълно, бих казала, защото листата трябва да стигнат до Майката Земя, а слънцето да достигне Майката Земя. Тя не
е обвързана с нищо. Изненадващо, това е по-елементарно от самите нас. Докато ние, които сме духовни, не бива да
сме обвързани. Но тази идея е също така умствена представа, което е най-лошото обвързване. Това е много смешно
обвързване, което Ме кара да се смея, то е най- голямата шега, която съм чувала – това, че хората се обвързват към
умствени представи. Това е като да вярваш, че каквото и да мислиш на умствено ниво, то ще се случи. Да речем, ако
един мисловен тип човек трябва да отиде на пикник, той мислено ще постави в ума какво трябва да вземе. Дори може
да си отвори бележник и да си запише: “Ще взема това, това и това”. А когато отиде на пикника, ще установи, че е на
сухо, защото не е взел нищо със себе си, а всичко е останало на хартията. Вашата Майка е добра в говоренето и ви
говори, но това не би трябвало да е обвързване на вашия ум. Като “Да, Майка казва така” и всички говорят с голям
ентусиазъм, че това е еди-как си, но то не е станало част и частица от вашето същество. Много често срещано
обвързване в наши дни е хората да знаят всичко, а да нямат нищо. Това умствено обвързване трябва да бъде
истински атакувано. Да станеш е да виждаш, да преживяваш. Да станеш нещо е да го видиш, да го преживееш. Както
ако Аз трябва да дойда на това място, трябва да отида и да го видя. Ако само си мисля за него и имам умствени
представи, мислени картини, това не добре, не е Мое преживяване, не е истината. Така че когато станете осъзнати,
онова, което се случва, е, че самите вие го виждате. Така че нека да виждаме. Измъкнете се от тази умствена



представа, че знаете всичко за всичко. Вие не знаете, защото онова, което знаете, е просто на умствено ниво. То
трябва да е част и частица от вашето същество. Но как да го направим? Някой просто ще каже да продължаваме да
бъдем сурови. После това ще се превърне в друга натрапчива мисъл. Друг ще каже: “Добре, Майка каза, че трябва да
се наслаждаваме и затова просто ще си се радваме”. Големият проблем е как да постигнем баланса. Но той не би
трябвало да съществува за хора, които имат вибрационно съзнание. В това също можете да бъдете обсебени.
Виждала съм хора, които говорят сякаш са велики Сахаджа йоги и нямат вибрации, но казват, че имат. Това е толкова
измамно. Първо, трябва да мислим че, трябва да продължаваме напред, да виждаме повече и да го разбираме. Но ако
след това попитате французите как са, те ще отговорят: “Горе-долу”. Това означава, че те винаги са в неравновесие.
Ако попитате англичанин, той ще каже: “Не знам”, а друг - “Знам”; няма средно положение. Сега трябва да разберем, че
ние носим светлината в нашите ръце. И светлината не бива да се клати, ние трябва да държим светлината здраво. И
трябва да имаме концентрирано внимание, насочено към поддържането на светлината. А след това да кажем на себе
си, че трябва да видим, не просто да разберем с ума и това всъщност е да бъдеш осъзнат. Защото иначе вие сте
завършени - вие сте част и частица от цялото. Вие сте! Но единственото нещо е, че все още не сте го разбрали.
Умствено сте го приели, но не сте станали това. Защото умствената проекция идва от мислите. Това означава, че сте
на мисловно ниво. Вие трябва да станете без мисли. Но ако живеете въз основа на мислите, тогава все още сте под
Агнйа чакра. Така че трябва да спрем всички вълни от мисли, като за начало, и да си кажем: “Добре, нека сега да
видим.” Така от Набхи чакра вие се издигате до Агнйа чакра. След това нагоре се явява третият проблем на
разрушението - емоционалният. Емоционалните (проблеми) са много фини. Както някои Сахаджа йоги, които ще
седнат с китара и ще започнат да пеят все едно всички са влюбени птички, виждате ли. Така че най-деликатният е
емоционалният проблем. Емоциите са колективът в камуфлаж. Например, когато се срещнат Сахаджа йоги, те се
прегръщат, целуват се и са много мили по между си; ще седят и пеят като хипита. Взимайки китарата в ръце и
поклащайки се в ритъма на любовта, това всъщност е Вишудхи на колективно ниво. И разбира се, много е трудно да се
освободите от това, защото то ви дава чувство за голямо удобство. И хората се объркват с емоциите, мислят си, че
това е радост. Радостта може да се постигне единствено чрез пълна необвързаност. Необвързаността е без его и и без
суперего. Сега проблемът, с който започват да се сблъскват човешките същества, е приемането на това, че са гуру. Те
започват да говорят за Сахаджа Йога и да мислят, че вече са станали Шри Кришна. Имат по–голямо его дори от човек,
който е напълно невеж по отношение на Сахаджа Йога. Започват да говорят с такова огромно его, че Аз самата се
плаша от тях. Понякога се питам колко ли знаят за Сахаджа Йога. А те започват да настояват на това толкова много,
че чак е плашещо. Също може да кажат, че усещат, че протоколът не наред и трябва да има по-добър протокол, че те
следят за протокола, че са пазители на протокола и всякакви подобни неща. Тези, които са повече на емоционална
страна (левостранни – б.р.), виждат егото на другите, докато онези, които са от страната на егото, виждат емоциите у
другите. Така единият критикува другия. Но не се виждат самите себе си, че са попаднали в капана на едната
крайност. Така че докато не сте необвързани, не можете да видите това. Не казвам, че съм направила грешка, но се
оказа така. През първите три години на Сахаджа Йога не съм говорила за бхутове. Мислех, че ще съм в състояние да
се справя и без това. Но в Сахаджа Йога дойде една жена, която беше обладана и опитваше всякакви тантрически
номера, та трябваше да кажа на всички. Сега всеки Сахаджа йоги е вързоп от бхутове. Попитайте който и да е Сахаджа
йоги защо е направил еди-какво си. Ще ви отговори: “Трябва да е бил бхут”. Щом не сте вие, как сте го направили?
Тогава ще кажете: “Не знам, бхутът го е направил.” Никога не сте вие, все бхутове били виновни. Не разбирам как да се
справя, дори и като Гуру, защото ако Моите ученици са налице, Аз мога да им кажа, но ако са само бхутове, какво да
им кажа на тях? Аз мога да говоря на Сахаджа йоги, но не и на бхутове, те няма да Ме слушат. Така това е
най-голямото измъкване, което Сахаджа йогите са открили, което е най-лошото и преди никога не го е имало.
Понякога чувствам, че е било грешка въвеждането на думата ”бхут”. Сега йогите извиняват себе си, просто казвайки:
“Майко, това е някаква негативност”. Ако сте необвързани, тогава сте като камък и не може да задържате тази
негативна вода в самите вас. Няма да ставате по-негативни, а ще станете повече гуру. Да речем, сега при тези
обстоятелства кажа, че не бива да бъдете негативни, не бива да сте бхутове, а трябва да бъдете себе си, тогава
започвате да се чувствате виновни. Всякакви анти-гуру номера действат. Аз съм вашият Гуру и е против вашия Гуру да
разигравате такива номера срещу себе си. Добре, ще си играете тези номера с Мен и каква е ползата? Вие трябва да
спечелите нещо, а разигравате тези номера срещу Мен?! Трябва да сте по-осъзнати. Не бива да бъдете разрушени.
Отделно от това вие трябва да спасите другите. Как ще го направите, в случай че не приемате, че е ваша привилегията,
че е ваша съдбата, че сте били избрани за проводници на Божието дело. Понякога чувствам, че всички бхутове са



дошли при Мен за Реализация и самата Аз ще стана бхут. Бхут също означава Бхутнаатх, а това е името на Шри
Шанкара, на Шри Шива, защото Той винаги преследва бхутовете. Но вие трябва да бъдете настоящето, а не бхут, което
също означава “минало”. Тогава какво трябва да се знае? Вие ставате нещо, когато сте в настоящето, започвате да се
превръщате, да еволюирате, да разцъфтявате. Опитайте се да бъдете в настоящето. Не бягайте от настоящото,
изправете се срещу него. Не се чувствайте виновни, не обвинявайте бхута - тези две неща ще ви отдалечат от
настоящето. Просто вижте цялата природа, цялата Божествена сила, вашите горещи желания от векове - всичко това
е на вашата страна. Времето е дошло. Вие сте просто там. Какво трябва да правим? Просто да бъдем в центъра. На
оста. Опитайте се да се придържате върху оста. И тогава просто виждате движенето на периферията, но не се
притеснявате. Когато видите, че се държите зле по какъвто и да е начин, накажете се. По-добре е да се накажете вие,
отколкото Божественото да ви накаже, защото това ще бъде едно сурово наказание. Но не се чувствайте виновни,
защото не вие сте направили нищо грешно, а бхутът го е сторил! Така стигаме до точката, където трябва да разберем,
че ние сме Гуру и не можем да бъдем бхутове. Трябва да променим също нашата външна страна, за да станем добри
гуру. Например, трябва да се научим на добри обноски. Тези обноски ще станат ваша същност. Когато хората много
обичат да ядат, Аз винаги им казвам, че понякога трябва да гладуват. Ако много обичате нещо, опитайте се да се
откажете от него. Опитайте се да превъзмогнете болезнената си привързаност, вашите навици. Веднъж установена
вашата Гуру Татва, ще бъдете приети за Гуру. И повече няма да ви се налага да казвате, че сте Гуру, защото хората ще
знаят, че сте такива. Няма да е нужно да пишем на челата си, че сме Гуру - хората ще знаят, че един Гуру върви
насреща, ще могат да видят в него божествеността и достойнството, проявяващата се слава. Вие трябва да се
промените отвътре, тогава вътрешното просветление ще се покаже външно. Но това не бива да бъде умствена идея
или емоционална представа, а трябва да бъде събитието, превръщането в нещо, осъзнаването. Трябва да го изпитате
върху самите вас чрез вашите собствени опити. Дори и Аз го правя. Когато не мога да стигна до вас от едната страна,
защото сте бхут, тогава стигам от другата. Ако някой каже, че е бхут, тогава гледам той да страда малко и да се
изправи срещу бхута в себе си. Например, помолвам някого да направи нещо, а той забравя напълно за това и после
казва, че някой бхут го е направил. А след това губи портмонето си и Аз му казвам тогава, че бхутът трябва да го е
взел. Но Аз експериментирам със себе си. Първо виждам как би трябвало да се отнасям с вас. Ако не става така,
пробвам нещо друго, вътре в себе си. Защото времената, в който живеем, са много измамни. Ако спазвате шариата
(законите) или книгата Левит, всички бхутове нямаше да ги има! Може би нямаше да останат и Сахаджа йоги! И тази
умствена проекция е толкова често срещана, че е трудно да откъснеш хората от нея, а единственият начин да ви играя
номера е като правя експерименти със себе си върху вас. По същия начин вие трябва да играете със себе си и да се
опитате да се поставите в “експериментална кутия”. Днес е денят на Гуру Пуджа, денят, когато трябва да почитате
вашия Гуру. Вие сте истински щастливци да имате Гуру, който е и Майка. А Моята Майка и Гуру е Майката Земя, която
Ме учи как да се отнасям с човешките същества. И Тя е тази, която на всяко ниво на трудност също така Ми помага да
поправя Моите собствени методи на Нирмала Видйа. Тя е била една толкова мила Майка и мил Гуру за Мен. И е една
толкова успокояваща същност. Цялата тази зеленина, въпреки че й е дадена от слънцето, както се казва, е просто за
да утеши всички. Тя носи зеленината върху себе си. А зеленото е Принципът на Гуру. Тя е необвързана. Тя е
магнетизмът, Тя привлича. Когато хората ходят по Нея, Тя се грижи за тях. Тя създава на Нея свайамбху,
самопроявявили се камъни. Нейното привличане и загриженост са толкова велики, че без Нея щяхме да висим във
въздуха. Тя придържа и Мен към същината, както се казва, към реалността. Ако Аз бях пожелала, можех да бъда
просто Духа и да не Ме е грижа за никой друг. Начинът, по който Тя понася нашите грехове, начинът, по който винаги
се грижи за нас, и ни храни въпреки многобройните ни недостатъци, е този, по който един Гуру трябва да действа. Тя е
изключително прощаваща. Но Тя избухва като земетресения, а понякога горещ калций и горещ калий може да излязат
от Нея. Тя произвежда сяра за лечението ви. Ако земята на Англия се вибрира, тогава би могла да се използва за
лечение. В Индия хората използват пръстта, глината като лекарство, за всякакви лечения. Човек може да получи
разбирането за Гуру Татва от Майката Земя. Така че нека да докоснем Майката Земя и да й се поклоним. Нека Бог ви
благослови. В Кундалини Шастра, Майката Земя е Кундалини. Муладхара е Майката Земя. Така че за нас Кундалини е
най-важното нещо. Не бива да се притесняваме какво се говори в Левит, че не трябва да крадете, да лъжете. Онова, за
което трябва да се притеснявате, е само как да поддържате вашата Кундалини издигната. Така че един Гуру трябва да
бъде личност, която е абсолютно практична. Трябва да притежава здрав разум и да е абсолютно практичен, не би
могъл да бъде непрактична личност. Личност, която е непрактична, не би могла да бъде Гуру. Но под “практичен”
обикновено се разбира лукав човек, който знае как да отклонява от правия път и всякакви такива. Това е



най-непрактичното нещо. То е абсурдно, неочаквано и не е начинът, по който един Гуру трябва да действа. Здравият
разум трябва да води един Гуру как да работи с хората. А здравият разум в никакъв случай не е нещо коварно.
Източникът на здравия разум е Духът. Проявите на един Гуру са много парадоксални. Например, един Гуру ще бъде
невероятно практичен, трябвайки да построи собствената си къща или ашрам, или нещо друго; тогава ще е
изключително практичен. Ще бъде икономичен, ще създаде от нищо нещо, а хората ще бъдат възхитени как го е
направил така практично. Но той ще бъде толкова необвързан, че ако този ашрам трябва да се дари на някой, за
секунда ще го дари. За придобиването на нещо, например на една лампа, един гуру ще бъде много практичен, ще
вземе най-добрата, най-евтината и най-красивата. И ще е много разпален от това. А когато дойде време да я даде, ще
бъде още по-разпален и ще я даде със същата жар. Той ще открие всички практически методи как да дари нещо, също
и как да подари. Така неговата придобивка е всъщност даване. Той придобива, за да даде. Ето така той е
най-практичният. Вие знаете, че не можем да вземем нищо с нас. Само Гуруто може да вземе нещо със себе си. Никой
друг не може. Само Гуруто от векове има множество последователи, които ще пеят възхвали. Никоя друга връзка не
толкова вечна. Тази връзка се отразява от век на век. Тя е като вълна, която пада и изчезва. Всичко, което правите,
изчезва като тази вълна, но не и вълната на познанието от Гуру. То е по-висше дори от Божествения принцип, защото
обяснява. Божественият принцип не може да обяснява, Гуруто е този, който обяснява. Не че се изявява, но той
обяснява и изработва, така че той е майсторът на Божествената сила Така че в известен смисъл Божествената сила е
като значението на Гуру. Както думата има смисъл и думата обслужва смисъла. Но при Принципа на Гуру,
Божественото служи на Гуру. Всичко е на ваше разположение, когато сте Гуру, всички чакри са на ваше разположение.
Цялата вселена е на ваше разположение. Защото вие сте Гуру! Като режисьора на едно представление. Сценичният
работник, осветителят и озвучителят, всички те обслужват режисьора, защото той тренира актьорите. Но Принципът
на Гуру трябва да бъде толкова неоспорим, трябва да бъде така способен, че никой да не може да го предизвика; Гуру
трябва да бъде толкова способна личност, че никой да не може го предизвика. Само тогава това ще проработи. Така
че вие трябва да го постигнете по такъв начин, че да сте абсолютно неоспорими. А сте страхотни късметлии, защото
можете да видите себе си и да се коригирате, което никой преди не е могъл да направи. Вие сте свои собствени
Водачи. Тази ситуация никога преди не се е случвала. Вие сте ваши собствени Гуру. И Ме оставете да бъда ваша
Майка. Това ще бъде най-доброто за Мен. Така днес е денят, когато всеки трябва да определи доколко сте Гуру - първа
точка. Трябва да обещаете, че ще установите вашия Принцип на Гуру - втора точка. Трето, трябва да обещаете, че ще
установите Принципа на Гуру у другите. Четвърто, трябва да знаете, че има малко препятствие - вашият Гуру е Майка.
Тя е прекалено мила да бъде Гуру, прекалено мека, за да бъде Гуру. И е изключително толерантна. Така че по-добре е
да проявите стриктност към себе си и да се грижите за себе си. Нека Господ ви благослови. Станете свои собствени
Гуру. На всеки ден на Гуру Аз имам проблем. И един от проблемите е, че в деня на Гуру пуджа си мисля, че би трябвало
да бъда изцяло Гуру и поне един ден да не бъда Майка. Но всеки път, когато се опитвам да направя нещата по този
начин, те действат против Мен. Миналата година в Индия им казах, че този път ще бъда само Гуру и че трябва да Ми
дадат само шал, и че няма да взема никакво сари или други неща като Майка. И бях много строга с тях. Казах, че в
никакъв случай няма да взема сари, каквото и да правят. И те бяха много нещастни, защото бяха купили сари за Мен.
Казаха: “Ние ушихме блуза и фуста и Майко, трябва да ги приемете, защото също сте наша Майка”. Тогава казах: “Ще
бъда много твърда като Гуру и днес няма да направя нищо, нищо няма да Ме разубеди”. Защото щом като отново
стана Майка, нещата пак стават меки. После отидох да пусна чешмата - в Индия не се доверявайте на мивките, ясно –
за да измия ръцете си. А индийските чешми, виждате ли, просто се изложиха и Аз цялата се измокрих. Та така излязох
и им казах: “Моля ви, дайте Ми да облека това сари.” Днес бях решила да бъда “истински” Гуру и то много
непреклонен. След това дойде Уорън и каза че, някой е купил сари за Мен и изложи всякакви аргументи. А Ръстам и
Уорън се опитваха, виждате ли, да Ме поставят на място! А после използваха най-голямото доказателство, за да
излязат на глава с Мен - първо казаха, че сарито е много хубаво, а след това - че вибрациите са страшно хубави; дори
преди да отворя сарито имаше вибрации. Така всичките Ми усилия приключиха безславно. Това е играта на сладостта
на Божественото, която е наричана мадхурйа. Мадхурйа означава “сладост”. Нежността. И това е играта на криеница
на радостта от живота. И това е, което Аз приемам, така че първо ще направим Пуджа на Майка. /Тук започва пуджата
и Шри Матаджи също работи върху отделни йоги, които излизат да измият Нозете й./ Днес първо е Шри Ганеша, а
после Гаури пуджа; Заради Гуру пуджа, ще имаме пуджа на Гаури. /Шри Матаджи казва на един от йогите да подбира
йогите, които ще мият Нозете й/ И някой трябва да Ми каже имената им, разбираш ли; бих искала да знам имената им,
на всички онези, които мият Нозете ми, би било добре. (Йоги за имената на Шри Ади Гуру:) Всички тези имена имат



общо с различни качества, с които Той управлява ганите. Ганите са войниците на Лявата страна, които са
защитниците на бог Шива и на благословената Гаури. Шри Матаджи: Които преследват бхутовете! ... /няколко пъти Тя
прави забележка на йогите да казват ясно и високо имената си и от коя страна са/ Трябва да Ми го кажеш много ясно,
защото го казваш на божествата, нали? ... Трябва да Ми го кажеш, защото Моите уши трябва да го чуят, така че и
божествата да чуят, нали? ... Сега добре. Кажете Ми имената си много ясно, високо. Сали, от Австралия. Така го кажи.
/към семейство йоги с бебе/ А, как се казва? Ах, виж му очите, а? Това е знакът. Това съм Аз, очите това съм Аз, не
виждате ли? Може ли да Ми дадете малко вода? /измива главичката му/ Та как му е името? Джеймз, а?... Можете да
му казвате Иън, по английски, нали? А за индийско име... Гйанадев. Той се усмихна, усмихна се. Ти се усмихваш,
Гйанадева – Гйанешвара. Нека Бог да те благослови. Той се усмихва, вижте, толкова е щастлив!
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Public Program Човек трябва да осъзнае, че съвремеността е време на объркване. Вие не знаете какво искате. Не
знаете какво искате да питате. Не знаете дали това, което правите, е правилно или не. Объркването е необходимо. Без
объркване не изпадаме в отчаяние. Без отчаяние не търсим. Но объркването е видимо само, когато човек достигне
определена област на съзнание или – можем да кажем – степен на съзнание. Да речем, по времето когато Моисей
дойде на земята, тогава отчаянието беше различно; така различно, че хората искаха да излязат от робството. Те имаха
различно разбиране как да организират обществото по особен модел, така че да се постигне максимална ефективност
от обществото. И това беше критичен момент. По онова време ситуацията за евреите беше извънредна, даже
застрашителна. Това се е случвало в много страни, с много поколения - да стигнат до състояние, в което да се
чувстват крайно отчаяни. Робското положение по онова време беше много явно, но преди това хората не се
притесняваха от робството. Приемаха го, имаха го за даденост, а после дойде време, когато почувстваха робството и
си казаха, че повече не го искат. И дойде водач. Този водач изработи нещата за тях. В днешно време същeствува
много фино робство, което ежедневно ни изяжда, което е толкова себеразрушително, че дори не го осъзнаваме и така
биваме разрушени. Разрушението работи по толкова различни начини, че ако действително не пробудим себе си за
истината, има вероятност да не остане нищо от Творението. Има хора, които изнасят надути лекции. Срещала съм се с
много важни хора от Обединените нации и от всякакви важни, големи агенции. Те говорят за разрушението, за
бъдещата разруха и това ще се случи. Обсъждат разни дебели книги, Седят по улиците и само дискутират - седят в
бара и дискутират, на парти отиват и пак дискутират. Но не осъзнават какво значи това. Този тип разруха не се е
случвала никога преди. Защото това разрушение ще дойде отвътре, а не отвън. Ние сме достигнали известна
дълбочина в нашето осъзнаване, но ако не достигнем източника на нашата поддръжка, разрушението ще се
задейства. Мнозина сега си казват: „О, забрави. Остави. Ще видим какво е това.” Някои са на мнение: „Добре, забрави.
Какво? Каква ти разруха? Тя няма значение. Утре ще мислим”. А други сядат и чакат – „О, боже, благодаря за тази
разруха. Край на всичко. Хм, не бива да си блъскаме главите. Слава богу, разрушението е неизбежно.” Каквото и
отношение да вземе човек, той трябва да разбере, че това са много сериозни неща. Творението е достигнало сега
максималния си растеж. Растежът се изразява чрез човешките същества, а тези човешки същества са актьорите на
сцената. Цялата Природа създава това ново събитие. Сега само едно нещо трябва да ви се случи и то е да се свържете
с Божественото. Трябва да се свържете с Цялото, трябва да знаете смисъла на вашия живот и предназначението си.
Ако може това да се случи с вас, тогава сте в другия свят. Вие сте създадени за това. Създадени сте като човешки
същества с цел. Трябва да се замислим. Всички учени трябва да си зададат поне този въпрос: „Защо? Защо сме
създадени като човешки същества? Защо от животинския сме стигнали до този стадий? Каква е причината?” Този
въпрос работи несъзнателно у всеки търсач днес и ето как имаме толкова много търсачи по целия свят. А тези
търсачи просто се опитват да разберат защо сме тук. Някои от тях понякога откриват отговора в някакво материално
благаполучие. Като да речем стачките в железниците днес. Това е доста ограничено виждане, много е тесногръдо.
„Искате да ви плащат повече? Добре, ето.” А после? Други говорят за комунизъм… Била съм в Москва и пак ще ходя.
Имам предвид друго – ако ги попитате, ще кажат: „О, още не сме получили радост”. Не съм нито против комунизма,
нито против демокрацията - и двете неща за Мен са шега. Вие не сте нито комунисти, нито демократи. Едва след
Реализацията можете да станете едновременно и двете, защото /преди това/ нямате сили да бъдете капиталисти или
демократи, нямате силата да гласувате. Не знаете нищо за себе си. За какво ще гласувате? Вие не можете да видите
нищо. Докато не се появи светлина, докато не можем да виждаме, как да гласуваме за нещо? Да речем, гласуваме за
някого. За какво? Ще кажете: „О, той е прекрасен човек”. Добре. Какво му е хубавото, как знаете, че е прекрасен човек?
Как знаете, че той няма да е лош? Можете ли да кажете, че този, който днес изглежда много добър човек, утре няма да
бълва змии и гущери около себе си? Човек, който външно изглежда красива личност, може да се превърне в ужасна.
Няма категоричен начин да съдиш някого. Така че как да гласуваме за някого? Ако мислите, че знаете как да съдите,
тогава смятам, че все още трябва да се учите. Защото докато още правите много грешки, няма да приемете „Аз не
знам”. В това е въпросът. Щом стигнете до положение да кажете „Казвам, че не знам. Казвам, че е добър, но не го
твърдя. Не съм сигурен за този човек.”, това е точката, до която стигате, но не сте сигурни и тогава искате да знаете
със сигруност дали нещо е действително истинско и честно. Нашето чувство за честност и всичко останало е толкова
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повърхностно, така повърхностно. За хората честността е „ако ти ми дадеш пет лири, аз ще ти върна пет лири” и само
толкоз. „Край. Честно е”. Всяко нещо е толкова повърхностно и затова никога не можем да бъдем удовлетворени.
Дори да получите 10 % по-високо заплащане или 20 % повече, пак няма да сте щастливи. Аз ви го казвам.
Материалните неща не ни носят щастие, никога. Но Аз не казвам, че не се нуждаем от материални неща - нуждаем се
от тях. Но материята е като чаша, която е пълна с нектар - ако сте жадни, не можете да пиете от празната чаша,
каквато и да е тя. Дори и да е златна, какво от това? Това, което е от значение за вас, е да имате нещо, което да утоли
жаждата ви. И докато тази жажда не е утолена, няма да бъдете щастливи. А каква е тази жажда? Тя е това, че вие все
още не познавате себе си. Това е много неосъзната жажда. Появява се, а вие не знаете какво търсите, не знаете защо
сте нещастни, не знаете какво искате. И това е Несъзнаваното, което действа. Но дойде времето, когато трябва да
разберете какво представлявате и каква е вашата слава, какво е величието ви, какви са силите ви. Те са вградени
вътре във вас. През всички онези дни, докато израствахте в еволюционния процес, всички тези неща бяха вградени
във вас – както е показано тук. Всички те са налице. Всъщност Аз съм само катализатор – може да се каже - просто
свещ, която е запалена, и тази свещ, когато докосне друга готова свещ, готовата се запалва. Тоест, ако желаете, може
да му дадете някакво научно име - „личност със заряд” или нещо подобно. Не го разбирам това. За Мен е много лесно:
вие сте готови за това. Аз само ви докосвам и вие се просветлявате, а когато получите светлината и докоснете някого,
той също се просветлява. Може да кажете: „Майко, как може да е толкова просто?” Мнозина казват: „Майко, Вие също
сте много обикновена. Как е възможно?”. Просто не разбирам какво би трябвало да имам – два рога ли или нещо,
което да усложнява всичко? Всяко живо нещо е най-простото нещо, това е признак за живот. Виждали ли сте цветето?
Колко е лесно да се отгледа цвете - то просто си става. Само взимате няколко семена, засаждате ги и после
получавате растението. Колко лесно е това. Замисляли ли сте се как става? Изглежда много сложно, ако се замислите
за това. Ще полудеете, ако започнете да го анализирате. Но е така просто. По същия начин, това събитие е много,
много просто нещо. И се нарича Сахаджа. Сахаджа има две значения: то означава „просто, лесно”, а също „нещо, което
е родено с теб”. Сахаджа е лесно нещо, защото е родено с вас. Искам да кажа, че вашият нос е роден с вас, и така е
лесно нещо. По принцип не ви се налага да правите нищо, да правите нещо специално, за да дишате - имате си го. По
същия начин този вроден процес е вътре във вас, той просто е във вас. За Мен е съвсем лесно, а и за вас ще стане
лесно, веднага щом го получите. Така че този спор защо е толкова просто изобщо не мога да го разбера. Защо да има
спор ако се храним нормално с ръце? Защо да питате как може да е толкова просто да се яде така? Толкова е просто,
защото е жизненоважно. Толкова е важно. Всички жизненоважни неща са прости и лесно достъпни, както
собственото ви дишане. Ако трябваше да правите нещо специално, то това дишане нямаше да е възможно. Колко хора
щяха да оцелеят? Това просто нещо, този прост метод е методът на Всепроникващата божествена сила - Светият дух.
Тази Всепроникваща божествена сила е Шакти, Първичната сила, която действа. Всъщност разбираме ли как тази
Шакти работи, гледаме ли всеки път как цветът се превръща в плод? Кой прави това? Не едно цвете, а трябва да сте
видели милиони и милиони, милиарди и милиарди цветове да се превръщат в плодове. И кой го прави? Ние никога не
се замисляме, имаме го за даденост, Всички живи неща се вършат от тази Божествена сила. Човешките същества не
могат да направят нищо живо; всичко онова, което вършат, е мъртво или лишено от живот. Например дъската е
умъртвено нещо. От нея можем да направим вещ – маса, стол - ако имаме мъртвото дърво. Не вършите нищо друго
освен мъртва работа. И това лишено от живот нещо ни доминира, защото формира навици. Създаваме си навици.
Чрез навиците материята ни се качва на главата, а Духът, който е животрептящото, който е източникът, който е
контролиращото, заспива. Ако тази спяща сила някак си се просветли, и нашето внимание се просветли, вниманието
ни се просветлява и и ние ставаме различни хора, ставаме йоги. Ставаме личности, които са свързани с Бог. За целта
не се налага да носите странни дрехи, няма значение какви дрехи носите. Няма значение как решите косата си или
каква храна ядете. Това е нещо толкова дълбоко във вас, че няма нищо общо с онези външни неща. Всички останали
идеи, дори за благотворителност, да бъдете любезни с другите и други подобни, са много повърхностни. Когато
станете светлината, когато станете състраданието, когато станете любовта, тогава изобщо не трябва да си казвате
нищо. Не се налага да спорите, а просто ставате, то просто тече, състраданието тече и действа. Не се налага да
спорите, не се налага да си казвате: „Трябва да бъда състрадателен, трябва да бъда любезен”. Вие просто ставате
такива. Отидох в Италия и там трима-четирима души се заинтересуваха да бъдат Сахаджа йоги, но казаха: „Не искаме
да се присъединяваме към Сахаджа Йога”. Попитах ги: „Защо?”. „Защото хората там не пушат”. Отговорих: „Никога не
съм им казвала да не пушат, никога не съм ги молила. Нали?” Никога не съм им казвала да не пушат. Попитайте ги:
„Пушите ли? Или сами се отказахте от пушенето? Или вашата Майка ви накара да не пушите?” А йогите отговориха:



„Няма такова нещо. Пушехме по пакет цигари, пиехме, бяхме наркомани. Но нещо ни се случи и просто се отказахме.
Не знаем как, толкова лесно. Майка никога не ни е забранявала, ние сами го направихме.” Какво има за говорене?
Имам предвид, че щом сте я намерили, щом сте видели светлината, вие не се притеснявате. Да речем, че видите
дебело въже, може и да се уплашите, да си помислите, че е змия. Понеже няма светлина да видите, може да побегнете
панически, да обърнете къщата с главата надолу. Но щом се появи светлина, си казвате: „Ох! Това било въже, ясно”.
Така всички страхове отпадат, защото сте го видели. Цялото напрежение се смъква, всички затруднения изчезват.
Всичко анормално отпада и вие ставате абсолютно нормален човек, абсолютно нормална личност. Ето това трябва да
станете, но и много, много повече от това. Не е само да получите физическо здраве. Много хора бяха излекувани.
Трябва да са ви казали, че беше излекуван рак. Да, истина е, беше излекуван рак. Много болести биват излекувани,
Умствено болни са излекувани. Ако сте ходили при ужасни гуру, сте излекувани. Всички тези неща се случват, но това
не е всичко. Това е просто изкупителната част. Изкуплението е, че вие бяхте избавени от всички тези физически,
умствени, емоционални проблеми. А другата страна е, че вие самите получавате силата, ставате пророци. „Божиите
люде ще станат пророци”. Ето това каза вашият велик поет Уилям Блейк. Божиите люде ще станат пророци и те ще
имат силата да направят другите пророци. Това е признакът, той ви даде този знак. Да станете пророци означава, че
вие получавате силата да направите всичко това, сами. Всеки иднидвид може да го направи, дори малките деца могат,
даже и малката Олимпия може. Когато станете пророци, вие също знаете всичко това: какво да правите, как трябва да
го правите, как да издигате Кундалини, как да преодолявате всички различни центрове, които са болни, как да я
поддържате. Ставате абсолютния господар. Сега да погледнем пророците, като да речем Уилям Блейк, той беше
пророк. Нали? Да, той беше прорицател, видя това бъдеще. Също спомена всичко, което ще се случи, както и Сахаджа
Йога, без съмнение. Не знам колко хора го осъзнават, повечето от тях го смятаха за луд, не можеха да му повярват.
Когато говореше за всички тези неща – че Йерусалим ще се установи в пасбищата на Англия - никой не можеше да
повярва, казаваха си: „Трябва да е луд”. но това време дойде. Йерусалим ще се установи. Има нещо специално в
Англия и той го видя преди сто години; ясно видя цялата картина, но никой не му повярва. Той беше пророк, Никой не
разбра какво каза той. Онези, които го разбраха, имаха известен академичен интерес към него, а други почувстваха, че
може да има някаква истина в онова, което той казва и описва. Така че вие сте повече от пророци, в известен смисъл;
не се интересувате да гледате в бъдещето, а идвате в настоящето. Онова, което те описаха, бъдещето за тях, на което
не се радваха, е вашето настояще. А вие самите ставате водачи. Всички тези велики пророци имаха огромен проблем.
Наскоро имах разговор с един посланик, който е много учен човек от Индия. Той Ми казваше, че най-големият
проблем е, че с рационалност, с обяснения няма да стигнем до никъде. Да речем, вие кажете, че има Всепроникваща
сила. Другите ще запитат: „Как, как да повярваме в това? Това са чисти небивалици. Докажете ни го.” Чрез спорове,
разбира се, не можете да го докажете, освен чрез преживяване не можете да го докажете. Така че пророците се
отказваха. Като Ади Шанкарачарйа, който стигна… Той написа „Вивека Чудамани” и всички онези трактати, и тогава се
отказа. А после започна да описва Майката. Каза: „Отказвам се. Това е.” А хората рекоха, че нещо е мръднал. Понеже
не можеше да продължи с философията си, започна да възхвалява Майката. Някои казват: „Какво толкова?” Същото
се случва с Библията, с Корана, с всичко - хората си мислят, че трябва да се следват с вяра, със сляпа вяра. „Не
задавай въпроси.”, „Приеми каквото и да се говори вътре”. Така стават фанатици, убиват се едни други, умират… И
това уж е нормално. Или пък просто се отказвате. И ставате комунисти - „Няма Бог”. Ако трябва да имате жив мозък,
тогава по-добре се откажете от всички тези религии. Бихме казали, че всички те са пълна безсмислица.
Християнството е безнадеждно заради разните църкви. Ислямът е безполезен заради фанатизма. То е безполезно
поради това и то е… Хиднуизмът е друга безсмислица. Защото на това ниво изглежда по този начин. В този момент
изглежда така. Няма смисъл, нелеп е. Хората не могат да приемат тази сляпа вяра. Учените казват: „Каква е тази
сляпа вяра? Ние ходихме на Луната. Съвсем същото е. Какво има там? Бяхме на Луната. Никъде не видяхме Бог. Какво
говорите само за Бог? Как да повярваме, че има Бог?” Но сега ние трябва да докажем съществуването на Бог. Трябва
да докажем съществуването на тази Всепроникваща сила. Трябва да докажем съществуването на този Дух вътре във
вас. Той трябва да бъде доказан. Трябва да бъде актуализиран. Така споровете ще спрат. Със спорове човек не може
да го постигне. със сляпа вяра човек не може да го постигне. Рационалността не може да ви отведе там, нито пък тази
емоционална привързаност. Това е актуализация, събитието, което наистина ви прави такива. Реалността, която
всъщност се изразява вътре чрез централната ви нервна система, е тази, която ще ви убеди. Но тук не става въпрос да
ви убеждава. Например, че ако вие не сте убедени, Божественото не се интересува. Например, хората Ми казваха:
„Майко, разлепваме плакати, за да знаят хората за Вас, че Вие присъствате на това място”. Отговорих им: „Ето това е,



това е всичко, Вие им казахте, предадохте посланието.” Ако дойдат – много добре, това е всичко, нашата работа е да
информираме. Ако хората дойдат, ако получат Реализация – много добре… Ако се установят – още по-добре. Ние ще
работим усилено за това. Но не можем да ги насилваме, не можем да насилваме нещата. Не можем да имаме
изкуствени начини да ги впечатляваме. Например, не можем да правим цирк от това. Самите вие трябва да имате
чувствителността да разберете значимостта и собствената ви чиста интелигентност трябва да ви каже, че това е
нещото. Иначе не можем да паднем в нечии крака и да го молим: „О, моля те, ела”. Ние не може да умоляваме. Както
не можем да действаме пряко свободата, която ви е дадена. Във вашата собствена свобода и слава вие трябва да се
извисите, защото вие сте връхната точка, върхът на това Творение. Никой не може да ви насили да го правите. Ако
искате да отидете в ада – добре; с два скока може да паднете там. Ако искате да отидете в рая, това също е
възможно. За времето, което сме тук… Не осъзнаваме колко рисковани, колко жизненоважни са тези времена и че
това са най-важните времена, които дълго сме чакали. Най-важният момент от живота на Творението е днес, когато
хората търсят, а Сахаджа Йога се проявява на масово ниво. Такъв късмет е, че вие сте търсачи от векове, че сте се
събрали тук и че Сахаджа Йога е дошла при вас като благословия от Божественото, защото самото Божествено е
нетърпеливо да се прояви. Но хората, които идват при Мен, са на различно ниво. Едни са посредствени, други са
абсолютно жалки. Онези, които са абсолютно низки, ще кажат: „Майко, а какво става с работата ми? Кандидатствах за
нея”. Други може да са малко по-добри и да кажат: „Майко, аз не съм болен”. Добре, това също може да се направи. Но
на тези, които са от много високо качество, независимо от техните проблеми, независимо какво са направили до
момента, всичко им е простено, вътрешно. Изобщо не се чувствайте виновни. Първата мантра, която човек трябва да
каже в Сахаджа Йога е: „Майко, аз не съм виновен” – три пъти поне. Така че трябва да се разбере, че вие сте готови за
нея. Вие сте прославени заради нея и трябва да я получите. Не се налага да казвате: „Какво сторих? Направих толкова
много грешки за моя сметка”. Нищо подобно - тук Аз съм като банкер. Аз трябва да осребря вашите чекове и ще я
получите, без съмнение. Вие не знаете колко пари имате в тази банка, нали? А Аз знам, така че не се самоосъждайте,
оставете на Мен да ви съдя. Това е Мой съд и когато започне, ако имате чиста интелигентност, ще разберете кое какво
е и ще се установите с това. Разбира се, вие не можете да платите за това – мисля, че е абсурдна идеята: „Можем да
платиме за това. Колко дълго ще трябва да спестяваме? Би трябвало тук да има организация”. Ние нямаме
организация, знаете го много добре. Не можем да организираме Бог, да организираме подобни неща. Дори нямаме
членство, нищо такова. Разбира се, водим списък, защото ако имаме някаква програма, то ви информираме - това е
различно. Още повече в Сахаджа Йога никой не е изложен напълно, не е беззащитен. Първо на хората се дава
Реализация, после се претеглят докъде са стигнали и постепенно, когато израстват, получават по-висши истини,
защото понякога могат да бъдат шокирани. Не е лесно да се понесе истината, понякога е много трудно. Например,
веднъж казах, че няма разлика между казаното от Христос и казаното от Кришна. Даже Кришна казва, че не можете
да бъдете разрушени, Духът не може да бъде разрушен от нищо и това беше доказано от Христос. И всички хиндуисти
бяха готови да Ме убият, не можаха да го понесат. Но ако кажа нещо за Кришна, всички християни ще дойдат да Ме
критикуват. Така че това е голям проблем. Вижте, ако им говорите за Кришна, на християните не им харесва. Ако
говорите за Христос, на хиндуистите не им харесва. Ако говорите за сикхизма, на ислямистите и мюсюлманите не им
харесва. Ако говорите за Мохамед, на сикхите не им харесва. Аз не съм тук да се харесвам на някого. Аз съм тук да ви
кажа истината за тях, че те всички са едно, а вие като истински глупаци се биете помежду си. Няма разлика между
инкарнациите, те всички са едно, абсолютно едно цяло. Такава хармония и мир и такова разбирателство има между
тях, че не можете да ги разделите. Те са толкова свързани един с друг – както лунната светлина с луната или
слънчевата светлина със слънцето. Само нашето невежество се противопоставя на това твърдение и вие ще го
осъзнаете в самата Сахаджа Йога. То ще бъде доказано чрез издигането на вашето съзнание, чрез вашата Кундалини
ще бъде доказано, че каквото Аз казвам, то ще бъде доказано научно. Защото когато Кундалини се издига, но спира,
вие трябва да се откажете от вашите митични идеи, иначе тя няма да се издигне. Вие постепенно сами ще научите, че
всичко, което казвам, е истина. Всичко казано от Мен за Мохамед е истина и вие ще го научите. Имахме достатъчно
битки, имахме достатъчно глупости. Вижте какво се случва сега: израелците убиват членовете на ООП. Мислите ли, че
като ги убиват ще стигнат до Бог? Тези фалшиви идеи трябва да си отидат. Трябва да станем универсални същества,
да станем, да станете такива, независимо дали сте мюсюлмани или хиндуисти, или християни, или нещо друго. Когато
станете универсални същества, можете да чувствате другите върху пръстите си. Христос е казал, че ръцете ви ще
говорят, ще говорят. Не трябва да оспорваме никакви писания, Ние трябва да видим вътрешната светлина във всичко
написано. Онова, което ни разделя, всъщност е обединяващият фактор. Разнообразието има такова красиво единство



в нас, Но то може да бъде видяно само чрез издигането на Кундалини. Няма друг начин, защото когато Кундалини се
издига, се осъществява интеграцията и тогава започвате да я виждате като едно истинско преживяване. Надявам се,
че разбрахте какво казах. Но споровете няма да ви дадат Реализация, тя трябва да се случи. Няма значение какви сте
– може да сте коронован принц или крал, или нещо друго - това е без значение. Тя е вашето индивидуално събитие,
което трябва да се случи. Тя е вашата индивидуална Майка вътре във вас. Тя е Рух, за който говоря. Просто чрез
ритуализъм не може да достигнете Бог, трябва да бъдете свързани с Бог. За всички хора по света, които разбират и
мислят, е важно да знаят, че има истина, която можем да актуализираме. Това беше обещано от всички религии и във
всички писания. И то ще се случи. Бог да благослови всички вас! Бих искала да Ми зададете няколко въпроса. Ако е
възможно, ще се опитам да ви отговоря на тях. Моля, зададете Ми въпроси, ще е добра идея. Още веднъж се
извинявам за закъснението, но вие разбирате колко е задръстено движението. Да, моля! […] Може ли да сравните
Вашата йога с хатха йога и раджа йога? О, ще ви кажа за това. Това е много добър въпрос. За хатха йога и за раджа.
Съвременната хатха йога е нещо, което Аз просто не разбирам, но Патанджали Шастра, която описва „ха” и „тха”…
Въпросът е за ха и тха, но вие имате тези две нади, които трябва да си ви били описани. Има и аштанга, тоест има осем
аспекта на хатха йога според Патанджали, който я е писал. Най-важният е първичният и първият аспект, през който
трябва да се премине - Ишвара Пранидхана, тоест установяването на Бог във вас. Нямаме представа от тази
акробатика, която се практикува сега, Не говорим за нея. Сега се казва: „Забрави за Бог, забрави.” Трябва – видите ли -
да мислите само първобитно, защото всички искате да сте актьори и актриси, не искате да сте йоги. Това е нещо
различно. Първо беше Ишвара Пранидхана, където трябваше да получите Реализация, като една от осемте стъпки е
Йама Нийама. В Нийама има единствено физически упражнения - тоест също зависи от това къде е Кундалини. Това в
известна степен се използва и от хатха йога. Да речем Кундалини се спира в определена точка в дадена чакра поради
физически проблем, тогава правим някои асани, които е необходимо да бъдат правени. Но това е нещо много
различно. Съвременната хатха йога е нещо подобно - да предположим, че трябва да отида от Лондон до Бирмингам.
не паля колата, изобщо, а въртя волана наляво и надясно, стоейки на едно място, а си мисля, че съм стигнала до
Бирмингам. Само имам карта и я въртя насам-натам. Дори по-лошо… Ще направя друга аналогия – това е като да
пиете купчина лекарства, без да знаете каква е болестта ви, без всякакво разграничение. Нито един от тези учители
няма Реализация. Как тогава ще разберат значението на хатха йога, не Ми е ясно. В Индия гуруто е човек, който е
реализирана душа. Може да е мюсюлманин, може да е хиндуист, може да е всякакъв, но той трябва да е реализирана
душа, като за начало. Брахмин е да си реализирана душа, а сега в наши дни брахмините може да ги държат за готвачи.
Така че цялото понятие „хатха йога” днес е толкова повърхностно. После идва раджа йога и разбирате, че хатха йога е
нещо… Началото на хатха йога започва със Сахаджа Йога, когато тя е установена. А хатха йога е помощно средство -
когато ни е необходима, можем да я ползваме; където ни е нужна част от нея, я ползваме. Втората част е раджа йога.
Раджа йога е друга погрешна представа, която хората са си създали - че когато Кундалини се издига, вие го виждате.
Трябва да разберете, че това е страхотно събитие, което се случва. Кундалини се издига отдолу нагоре. Тя не следва
гравитацията, а се издига нагоре. За да стане това, трябва да се случи нещо особено. Например, когато се издига […],
внезапно виждате, че пресичайки втория център, тя навлиза в някакво уширение, така че Кундалин не пада надолу.
Това се нарича бханда. Тези бханда са усилвания, можем да кажем – заключвания. После тя се издига по-високо и
затваря долните /центрове/. Така преминава през Вишудхи чакра, където цялата енергия трябва да бъде пусната в
действие. Там се получава кечхари – езикът се дръпва малко назад, но вие не усещате нищо; толко бързо става,
толкова бързо, че няма да го усетите. Не мога да ви дам друго сравнение освен със самолет „Конкорд” - т.е. наистина
го усещате. Но да речем се качите на самолета и сте вътре в него; за части от секундата Кундалини може да се
изстреля като самолет. Така че вие не усещате никое от тези неща, както цялата земя е толкова голяма, че вие не
виждате, че е кръгла. Нейната обиколка е толкова голяма по отношение на онова, което гледате, че вие не виждате, че
земята е кръгла. По същия начин Сахаджа Йога е такъв бърз метод за издигане на Кундалини. Смятам, че няма друг.
Но бих казала, че днешната Сахаджа Йога е толкова бърза, че вие не усещате нищо, но става така, че зениците ви се
разширяват. И съм виждала тези луди хора, наречени раджа йоги, да си слагат атропин в очите, за да си разширят
зениците, защото се казва, че очите ви трябва да се замъглят. Режат си езиците и ги дърпат назад. Вижте, в Америка
имаше един, който режеше езиците на хората, правеше ги провиснали. Дори и днес има хора, които са пострадали от
този уж велик гуру и чиито езици висят, а те се опитват да ги дръпнат назад. Мислите ли, че като правите тези номера -
да речем - ще издигнете Кундалини? При някои хора езикът се повдига и нищо не може да се направи, защото това е
спонтанно, без усилие, То става чрез любящата грижа на Бог. Защо искате да си счупите врата за едното нищо? Защо е



нужно? Първо си мислех, че е като при децата, които като искат да притиснат майка си за нещо, започват да се
тръшкат, само за да привлекат нейното внимание. Но сега мисля, че те се отнасят сериозно към това, и то до такава
степен – това е най-странното – че уврежда вашите чакри. Разваля вашето положение в Сахаджа Йога като добри или
лоши Сахаджа йоги. Сахаджа йоги, който бързо установи себе си и увладее Кундалини, е човек, който израства много
бързо; докато човек, който е разрушил чакрите си, се нуждае от внимание. Трябва да премине през много изпитания,
за да ги подобри, да се грижи за тях. Всички тези идеи могат да бъдат изяснени единствено когато получите
Реализация. Ясно е, нали? Нека Бог да ви благослови! Могат ли „Бхагавад Гита” и „Патанджали” да помогнат? Какъв е
въпросът? За „Гита” ли? […] да помогне „Патанджали”? Осем…? Не, докато не сте реализиран. Бих казала, че това е като
още преди да запалите двигателя, да се опитвате да местите колата наляво или надясно и чак след това да я
запалите. Това ще ви помогне ли да стигнете до Бирмингам? Това е прахосване. Първо може вече да сте си счупили
колелата. Но няма за какво да се тревожите; бих казала, че няма за какво да се тревожите. Нали? Бог да ви
благослови. Да ви благослови Бог! Вижте, Аз не обвинявам никого, нито пък се чувствайте засегнати, защото в крайна
сметка вие сте търсачи, знаете го. Вие сте търсачи. Как да знаете това? Всички вие сте търсачи как да го разберете? А
някои хора пишат толкова много книги. Лесно е да се напише книга в наши дни, нали? Какво толкова? Ако имате пари,
може да напишете каквото и да е, може да публикувате, да напишете каквото си искате. Колко му е да се пише? Само
Аз до сега не съм написала нищо. Има хора пишещи за Мен или за Сахаджа Йога, това е различно. А Аз досега не съм
написала нищо, Христос не е написал нищо, Шри Кришна не написа нищо, Рама не написа нищо. Но мисля, че трябва
да напиша. Всъщност написах, но хората казаха: „Майко, всичко е над ума ни, защото щом започнем да го четем,
оставаме в съзнание без мисли.” Какво да се прави? Добре. Какъв е следващият въпрос? Много добър въпрос. Какъв
е следващият въпрос. Още пет минути. Да? Може ли да зададете въпрос на Бог, когато сте свързан? Можем ли… Може
ли да зададете въпрос на Бог, когато сте свързана? Да. Можем ли да зададем въпрос на Бог, когато сме свързани? Да,
разбира се. Разбира се! Сега мога да разбера, защото вече сте свързани. Насочете ръцете си към Бог и попитайте:
„Има ли Бог?” Ако зададете подобен въпрос, ще потекат страхотни вибрации. Вие.. И не само такъв. Може да искате да
попитате как е и вашият собствен баща. Да речем, че той не е тук, тогава ще усетите някъде по пръстите парене - това
се неговите центрове - и незабавно ще разберете кой център е блокирал. А ако знаете да как да дешифрирате, веднага
ще разберете какъв проблем е прихванал. По същия начин ще знаете за всички, за себе си и за другите, не само за Бог.
Ето това е да станете колективното съзнание: вие ставате универсално същество. И тогава ще сте в сътояние да
виждате Бог, както Аз го виждам. Въпросът днес не е да се види Бог, защото в много случаи да виждаш не значи да си.
Схващате ли разликата? А как е вашето име, моля? Бипин. Сега сте г-н Бипин. Можете ли да видите себе си, г-н Бипин?
Кога сте станали г-н Бипин не можете да кажете. Когато ставате част и частица от Бог, не можете да видите нищо, но
можете да действате. Да виждаш, значи да си разделен. Вие наистина ли казвате, че ставаме едно с Бог? Да, в това е
въпросът. Вие ставате едно с Бог, с Първичното същество. Ставате, вие ставате Неговата сила или инструменти.
Разберете, човек не бива да навлиза в догми, защото гледате на това като на съществуващ спор дали вие ставате
Негов инструмент или Той ваш, или пък спорите за всичко видяно. Така че Аз не искам да падна в този капан, но бих
искала да кажа, че започвате да чувствате силата. Нека стане ясно. Вие ставате Духа. Ето защо знаете. Буда никога не
говори за Бог. Той каза, че е по-добре да не се говори за Бог, защото ще възникнат други въпроси. А да се каже на
хорат да станат Духа и край. „Първо нека да станат Духа, тогава ще говорим”. Някакъв друг въпрос, моля? Вие виждате
ли духове, виждате ли ги? Какво е това? Духове? Защо искате да ги видите? […?] Те съществуват, без съмнени, но ние
нямаме нищо общо с тях. Тях ги няма, свършено е с тях, отишли са си. За какво ни е да се безпокоим за тях? Разбира
се, те съществуват, но какво да се прави? Те създават доста притеснения, имаме много проблеми заради тях. Всички
онези гуру ги използват. Всичко е направено, има го. Има ли, както ги наричат… Добри духове? Да. Не, не! Не бива да
имаме нищо общо с тях, защото сега вие живеете в настоящето. Добри или лоши, не бива да имаме нищо общо с
духове. Как разбирате кой е добър и кой е лош дух? След като оставите един добър да влезе, може и един луд да се
вмъкне. Как ще разберете? Така че по-добре е никой от тях да не ви приближава. По-добре ще сте без тях. Постепенно
ще научите за тях и ще се изненадате как знаете да стоите далеч от тях. Кундалини […]? Не са ви казвали тук кое какво
е. Не сте ли им казали? Не, споменахме, обяснихме им, но Вие го обяснихте различно. Да видим сега. […] някакъв вид
енергия […]? Да, това е енергия. Това е енергията на нашето желание, която все още не е проявена и тя е все още
непроявеното желание в нас. Това е желанието да станем Божественото. След като тази енергия се прояви - затова я
наричат „остатъчна” - тогава това желание е проявено. […]създавате и си представяте […] енергия […]? Вие ли трябва да
създадете и да си представите тази енергия? Не! Не! Тя съществува, тя е тук. Нищо не е въображаемо. Нищо не трябва



да правите, всичко е налице – както зародишът съществува в семето. То съществува тук. Вие не трябва да… Знаете ли,
тук няма нищо за въобразяване, тя съществува, можете да видите пулсацията. Можете да я видите как пулсира, как се
издига. Може да почувствате пулсацията на върха на главата си, може да видите как я пробива. Можете да усетите
хладния полъх над главата си, случва се истинското кръщение. Всичко това е тук, има го. Изобщо няма нужда от
въображение, от мислене. С мислене няма да го направите. Ако си мислите, да кажем, за едно семенце, и си
представяте, че това семенце ще покълне, то ще покълне ли? Не, то трябва да покълне. По същия начин трябва да се
случи и това. То е жив процес. Когато осъзнаем, имаме желание […]? Какво беше това? Ако имаме желанието, но не го
разпознаваме, ще стигне ли то постепенно до нас? Да, добре. Но това желание се проявява единствено чрез
събуждането на Кундалини. Желанието го има, разбира се, в Несъзнаваното, то е налице; постепенно то става
наистина много осъзнато желание. Тогава го търсите, тичате подир него, но се проявява само когато Кундалини се
издига и пробие областта на фонтанелната кост. Това е. Как човек всъщност стимулира […]? Какъв стимул? […] Как
човек стимулира тази енергия? Тя просто е стимулирана. Има я. Мисля, че има нещо специално в Мен и когато вие
станете същото специално нещо, можете също да го правите. В това е въпросът. Казах ви – една светлина запалва
друга. Ясно е, нали? По същия начин. […]? Той казва, че Вие сте говорили за хатха йога като за физическа йога, а за
раджа йога – като за умствена йога. Но бихте ли разказали за процеса на тази йога? Не, не. Не казвам, че тя е само
физическа, а че ние я използваме за физически цели. раджа йога не е нито физическа, нито умствена. Тези неща са
част и частица от Сахаджа Йога, което е спонтанно събитие. При това Кундалини, която е остатъчната сила вътре в
нас, силата на желанието в нас, се разгръща и няколко нишки от нея се издигат пулсирайки – вие можете да видите
издигането. Постепенно се издига, просветлявайки тези центрове и отваря последния, седмия център тук, чрез което
Духът, който всъщност лежи в сърцето ви, се просветлява. Защото седалището на Духа е на върха на главата.
Разбрахте, нали? Няма ли въпроси? Добре. Така че сега, мисля, трябва да я получим. Какво ще кажете? По-добре да я
получим. Нали? Просто поставете ръцете си ето така…
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Дерби, Англия – 10 юли 1982 г.

Благодаря на всички Сахаджа йоги от Дербишайър и Бирмингам, че Ми дадоха възможността да говоря пред
търсачите на това място. Има търсачи в модерните времена - това е нещо много уникално. Преди нямаше търсачи,
поне не толкова много. Имаше хора, които търсеха парите, както има много такива в наши дни, които биха
преобърнали света за власт. Имаше много, които търсеха онези няколко перли на Божието блаженство, но все пак
малцина. Причината беше съзнанието, колективното съзнание на човешките същества, което не им даваше
възможност да бъдат способни или да имат нужда от някакво търсене.

Но днес е толкова хубава комбинация, че има търсачи от високо ниво, родени на тази земя. Търсещите са на масово
ниво. Те не са един или двама тук-там, седящи на върха на планина, пещера или нещо такова, опитвайки се да
медитират, а има толкова много търсещи, които се чувстват неудовлетворени от себе си, от това, което имат. Те
смятат, че трябва да има нещо отвъд. Тези, които чувстват, че не са открили все още смисъла си, тези, които чувстват,
че трябва да открият целта на живота си, тези, които чувстват, че трябва да има нещо по-висше от това, в което са.
Всички тези хора са търсачи не от днес, а от хиляди години.

По времето на Христос нямаше никакви, трябва да кажа, защото дори онези, които Христос взе като Свои ученици,
бяха фактически принудени; а Той трябваше да ходи и да ги търси, да ги намери и да им каже за това. Така, трябва да
кажем, че това са много важни времена в историята на Сътворението, където има толкова много търсачи, но
проблемът с търсачите днес е, че те не знаят какво търсят. Нямат никаква идея какво да търсят, как да търсят, какво
да очакват. Това е непозната област, в която влизат. Много непозната за тях. И тази непозната област, която те търсят
сега, е представена от толкова много хора. Всеки казва: „Аз съм този, който ще даде обещаното.” Друг казва: „Аз съм
този, който може да го направи.”

Естествено, объркването се създава. Така е, модерните времена са времена на объркване. Огромно объркване. И
когато настъпи такова объркване, само тогава откриваме също великото разрешение, постоянното разрешение на
проблема, веднъж завинаги. Никога не е имало такова объркване в умовете на човешките същества, както е днес,
относно правилното и грешното. Никога така голямо. За каквото и да е казано „Това не е добре”, хората ще го
направят; главно ще правят грешното. Ако бяха добри хора, щяха да кажат: „Хубаво, това е добро, ще направим
доброто.” Но всеки знаеше, че това е грешно или правилно. И можеха и да го направят. Но днес никой не знае кое е
грешно и кое е правилно.

Отделно от грешно и правилно, много над това е, че вие трябва да познаете себе си. Защото познанието, че докато не
познаваме себе си, не познаваме Абсолюта, е в нас. Живеем в относителен свят на неща, всеки изглежда съзнателен.
Може би в подсъзнанието или в Несъзнаваното, но определено във всеки един от нас съществува чувството, че ние не
знаем. И това е много честно чувство. Много възвишено чувство е, че трябва да познаем нещо повече. Сега, когато
казваме думата „знам”, мислим дали бих казала: „Аз не познавам Дербишайър”. Никога не съм била там.

Сега, какво означава това „Аз не познавам Дербишшайър”? Мога да прочета за него в книгите, мога да го намеря. Мога
да науча цялата история на Дербишайър. Мога да открия кои са хората, които са правили красив порцелан тук, мога да
открия историята им. Всичко мога да прочета. Все пак, защо трябва да казвам, че не знам нищо за Дербишайър?
Защото Аз не съм била в Дерби преди. Не съм била в Дерби, не съм била в тази област, не съм виждала това място, не
съм го посещавала, нямам никакъв опит от това място, така че не знам за него. Ето каква точно е ситуацията.
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Ситуацията е, че не знаем за Божественото. Чели сме за него. Чували сме за него. Толкова много хора са писали за
него. Веднага щом разберат, че има търсене към нещо, излизат с книги - книги след книги, хиляди книги са написали.
Колко от тях са истина и колко от тях не са? Невъзможно е да се открие, защото в действителност не знаем. Да
предположим някой каже, че дукът на Бедфорд е роден в Дербишайър. Добре, как ще разбера? Няма да разбера,
докато не срещна някой, който наистина е от това място, който знае за него. По същия начин, познанието, което имаме
за Божественото, е много объркващо. Но това не е познание. Това изобщо не е познанието.

Идеята за познанието идва при нас като че ли в отговор на наши въпроси, които са рационални, които можем да
разберем интелигентно чрез нашия интелект. Но сега тази област е отвъд интелигентността, отвъд рационалността;
отвъд всичко онова, което е ограничено, се намира тази неограничена област. Всички тези неограничени области
могат да бъдат познати единствено чрез преживяването във вашето съзнание. Човек трябва да разбере, че е много
деликатно как да познае, нещо, което е преживяно чрез нашето съзнание. А не чрез опита - изведнъж виждаме
светлина и значи това е опит. Имам предвид, винаги може да видите светлина. Сякаш е нещо велико. Хората се
вълнуват, че изведнъж са видели някаква светлина да блещука пред тях. Нищо особено. Може да има някаква област,
от която идва светлината, а може би не ви е от никаква полза, но вие просто може да почувствате, че сте го
преживели. Така че всеки трябва да знае, че виждането не е преживяване. Например - куче вижда този инструмент, но
какво знае то за него? То го вижда.

Съзнанието, човешкото съзнание има толкова много големи възможности в сравнение с животинското съзнание.
Например, можем да кажем, че животните нямат усещане за красотата, усещане за чистота. Човешките същества ги
имат вродени в себе си, могат да ги почувстват. Могат да ги почувстват чрез централната си нервна система. Така че
каквото и да е вашето познание, то трябва да бъде почувствано чрез централната ви нервна система. Това не е нещо
въображаемо или интелектуална дискусия – „Да, да, знам, знам”. Не така! Познанието трябва да идва при вас чрез
вашите усещания, както Аз мога да почувствам, че това е топло или студено, но камъкът няма да почувства нищо. По
същия начин, чувството трябва да дойде при вас чрез вашата централна нервна система. Това означава, че самото
ваше познание трябва да бъде заредено. То има... /записът прекъсва за няколко секунди/. Вашето съзнание трябва да
получи ново измерение. Ако погледнете, всички останали опитности нямат никакво значение, каквото и да се е
случило в еволюцията. В еволюционния процес, съзнанието е това, което се подобрява, получава все по-добри и
по-добри измерения. И тези измерения достигнаха максимума си, когато станахте човешки същества, когато вашето
съзнание вече е готово да получи съзнанието на Вселенското същество, на Колективното същество, така че вие
ставате колективното същество.

Сега бих искала да ви разкажа за това как сме устрoени вътре в нас. С практическа цел, не трябва да Ме приемате за
даденост. Но също така не бива да отхвърляте онова, което ви казвам. Това е като да влезете в нов университет.
Слушаме професора и се опитваме да го следваме. Да предположим, че той ви представи хипотеза, тогава просто
започвате да я обсъждате. Проверявате я. Ако е истина, тогава я наричате закон. По същия начин, трябва да влезем в
това ново разбиране първо виждайки, а не отричайки го. После, ако е истина, тогава трябва да му повярваме. Не
трябва да има сляпа вяра относно Сахаджа Йога. Сляпата вяра изобщо не помага. Не бива да има също и отричане.

И с това ведро отношение, ако просто Ме слушате, като хипотеза, каквото ви казвам, няма нужда да го приемате
веднага. Но тогава е дошло времето за Мен да ви докажа истината. И истината може да ви бъде доказана. Дойде
времето да докажа съществуването на Бог. Да докажа, а не да ви изнасям голяма лекция или да ви водя в съда, нищо
от сорта, а като го докажа чрез вашето съзнание. Това ще бъде абсолютно преживяване на вашето съзнание, така че
вие ще почувствате Всемогъщия Бог. Настана времето да бъдат доказани писанията, всички писания. Дойде времето
да бъде доказана собствената ви връзката с Бог, собственото ви взаимоотношение с Него, собственото ви
взаимоотношение с това Първично същество, независимо дали го наричате Бог или каквото и да е – това е без
значение за самия Бог. Дали го наричате с някакво име, има Бог и Бог не е начинът, по който вие Го възприемате. Не е
начинът, по който вие разбирате Бог или познавате Бог; но Бог е такъв, какъвто е. Докато самите вие не Го
почувствате, няма да повярвате в Него. Дори и да повярвате при определени обстоятелства, това е сляпа вяра. Тя



няма никакво значение за всеки интелигентен човек и ще дойде ден, когато такъв човек ще се отрече от този вид
сляпа вяра.

Така вътре в нас, както ви казах, е вградена система, която се установи в нас чрез издигането на съзнанието ни на
различни нива - като история, написана вътре в нас, как сме станали човешки същества. Бяхме разделени на различни
нива. Най-напред е нивото на въглерода, където оживяваме, мъртвото стана живо. Това е поставено в тази точка
(Муладхара – б.пр.). То е по-ниско от тази велика сила в нас, която лежи в триъгълната кост и наричаме Кундалини.
Тази сила също е описана в Библията като Дървото на живота - „Ще се появя пред вас като огнени езици”. Но
Библията, бидейки много микроскопично нещо, не може да бъде обяснени символиката. Докато не получите вашето
ново съзнание, вибрационното съзнание, това не може да бъде обяснено.

Та тази сила е силата на желанието, на най-висшето желание, на единственото желание, на истинското желание, което
имаме в себе си. Всички останали желания стават безполезни. Вижте богатите страни сега. Хората постигнаха
изобилие. Те са богати, състоятелни, но не са щастливи. Хората, които са изключително богати, като в Швеция и в
Швейцария се състезават помежду си колко младежи ще се самоубият. Наскоро научих, че швейцарците са по-добри в
това. Много повече швейцарци се самоубиват, отколкото млади хора в Швеция.

Това е състоянието, където трябва да разберем, че ако богатството е било наше желание, то не е истинско желание,
защото, когато получим богатство, би трябвало да сме много щастливи и радостни хора, а не сме. И в основите на
икономиката е, че желанията в частност могат да бъдат удовлетворени, но като цяло никога не са. Което означава, че
материята не може да удовлетвори вашите нуждите. Така че какво е желанието? Това, което всеки търси, е скрито в
тази сила и това е търсенето да станете едно с Бог, Йога, връзката с Бог. Това, което наричаме кръщение.

В Корана е наречено пир. Трябва да станете пир, дважди родени. Описано е на много езици и навсякъде се описва
едно и също нещо. Едно и също е във всяко писание; ако се опитате да проследите какво означава, ще останете
изненадани, че те всичките казват едно и също. Сега някой може да каже: „Може би има и други методи, Майко. Може
би има нещо друго, което може да го изработи.”

Няма друг метод, защото това е изработено във вас през хиляди и хиляди години, откакто станахте въглерод. И
всичко е организирано във вас от природата. Например, някой може да каже, че семето може да поникне по някакъв
друг начин. Няма друг начин за семето. Семето има зародиш и той трябва да бъде събуден - това е единственият
начин, който работи. По същия начин, то ще проработи във всички вас. Тази сила трябва да бъде раздвижена във вас.
Трябва да бъде събудена във вас. Ако е събудена, тя се издига. Но каква е тази сила? Тази сила е да станете едно с
Духа. Тази сила знае, че трябва да стане едно с Божественото.

Имаме толкова много желания. Така че трябва да си кажем: „Как то е свързано с това?” Все едно да кажем: „Елате в
Дербишайър и се срещнете с всички хора.” Изминавам целия път, идвам в Гилд Хол, появявам се тук и не се срещам с
вас. Тогава цялото Мое идване, цялото Мое пътуване е безсмислено, защото не съм ви срещнала. Няма никакъв
смисъл. По същия начин, всички останали желания са само да осъществят това желание, абсолютното желание,
желанието да станете едно с Божественото.

Много неща могат да бъдат казани за Кундалини. Трябва да съм говорила стотици пъти за Кундалини и за да
разберете повече за нея ще трябва да дойдете в Сахаджа Йога и да разберете повече за нея. Но сега ви казах накратко
какво е Кундалини и как е поставена там.

Сега, над този, който е вторият, фактически вторият център, ние приемаме като трети /център/, той е тук, е силата, бих
казала, това е центърът на нашето търсачество. Този център се нарича Набхи чакра, който дава нашето търсачество.
Когато сме на нивото на животните, търсим храна чрез нашия стомах и ще бъдете изненадани, че когато сме човешки
същества, също търсим парите чрез стомаха си. Може да се отклоняваме малко тук и там, но като цяло търсим дори
Бог чрез стомаха си.



Заобикаляща стомаха е тази област, която всеки трябва да прекоси и тази област в действителност е областта на
Учителите (Воид – б.р.). Всички Първоучители са родени в тази област, като Мойсей, Сократ. Има 10 основни
Първични същества, които дойдоха на тази земя, които дойдоха да ни дадат идеята за нашето търсачество, какво
трябва да направим. Главно, те дойдоха тук да ни научат как да се балансираме, как да балансираме, за да може да се
издигнем.

Сега, всички тези велики Пророци или Първични същества - трябва да кажем - бяха тези, които са Учителите. Те
дойдоха да ни информират, че ако отидете прекалено много наляво или прекалено много надясно, тогава ще паднете
в поддръжката си, в качеството си на човешко същество. Като човешко същество, трябва да имате поддръжка и това
е центърът, който постепенно развързва поддръжката от животно към по-висше животно и до човешко ниво, където
човек започва да разбира, че тази поддръжка съществува в нас. Ето как са се появили всички наши закони. Десетте
Божи заповеди в Библията са десетте поддръжки в нас. Това са десетте Гуру, които дойдоха на земята да спасят
човешките същества от отклоняване от централната пътека, отивайки повече наляво или надясно.

Лявата страна, както виждате тук, е емоционалната страна в нас, също е силата на желанието. Това е емоционалната
страна, която ни дава нашето подсъзнание, а отвъд него е колективното подсъзнание. От дясната страна имаме друга
сила на действието, чрез която се опитваме да осъществим нашето желание, и тази сила на действието ни дава
нашето бъдеще и поддържа нашата физическа и умствена дейност. Като резултат от това, развиваме институция в
главите си, наречена его. Всеки го има. Няма нищо за плашене. Когато правим нещо, чувстваме, че сме го направили и
това е мит, но продължаваме с мита, защото все още не сме видели реалността.

Другата сила в нас, е силата на лявата страна, чрез която приемаме агресията на другите, чрез която имаме нашето
минало. Тя ни дава институция, която е вторичен продукт на нашата дейност, емоционална дейност - образувание като
балон, който виждате там, наречен суперего. Тези две неща се срещат в главата по този начин и като пораснете,
върхът на главата се калцира близо до фонтанелата и тази мека област, която е била пулсираща в детството става
напълно покрита. Тогава развивате вашето „Съм”. Ставате Г-н Х, У, Z и всичко това. Развивате собствената си
свобода. Това е свободата, която сте получили да бъдете Г-н Х, У, Z.

След като сте постигнали това, започвате да използвате втория център, който е центърът на вашето творчество,
центърът на вашето действие. Животните нямат его. Разбира се, ако живеят с човешки същества, могат да развият.
Но иначе нямат никакво его. И ако направите нещо грешно, се чувствате наранени, чувствате се виновни. Животните
никога не се чувстват виновни, защото в тяхната природа е да убиват другите животни, в природата им е да се хранят,
така че те никога не се чувстват виновни. Само човешките същества ще кажат: „О, не биваше да казвам това. Не
биваше да правя онова.” Само човешко качество е да се чувстваме виновни. Само човешко качество е, че сме
агресивни към другите.

Така вторият център, с който мислите, мислите за бъдещето си, планирате, влиза в играта. Вашето физическо... /Шри
Матаджи говори настрани/ и мислите. За това мислене ви трябва енергия и тази енергия получавате от клетките на
мазнините, които са в стомаха, които се преработват за употреба от мозъка. И когато това преработване се
осъществява, горкият център трябва да работи много усилено. Когато мислите, центърът се активизира. Той трябва да
работи много, много усилено за една единствена дейност и тя е да се грижи за доставката на мастни клетки.

Сега, този център, който наричаме Свадхистан е центърът, който ви дава вашето бъдеще, енергията да мислите за
бъдещето си, плановете си, който ви дава енергията да осъществявате проявата на физическия труд, на физически
упражнения или физическа работа. Горкият център трябва да се грижи за една работа: да преработва мазнината за
дейността на мозъка. Сега, ако един център, който трябва да върши много дейности, започне да върши само една,
всички останали неща са пренебрегнати. В резултат на това развивате проблеми, защото той трябва да обслужва
черния дроб, панкреаса, бъбреците, далака. И веднъж щом се канализира в една единствена дейност, той се



програмира за нея и не може да се грижи за тези неща. Ето как развивате лош черен дроб, диабет, проблеми с
бъбреците, кръвно налягане. Също така развивате много сериозно заболяване, наречено рак на кръвта. Сахаджа Йога
може да излекува всички тези беди. Просто са физически , но тя може да излекува дори физически проблеми, защото
ако центърът се върне към нормалното си функциониране, ако започне да функционира по нормален начин, може
много лесно да излекувате всички тези болести, които се появяват следствие на вашата свръхактивност,
свръхмислене и свръхвъображение. Много опасно нещо е винаги да мислиш за бъдещето.

Например, сега седим тук долу, би трябвало да седим удобно и да си говорим един с друг. Но вместо това, сега си
мислим: „Какво ще правя утре или какво ще правя, когато се прибера вкъщи? Какво ще сготвя? Какво ще ям?” - или -
„Как ще си хвана влака?”

Всички тези планирания за бъдещето ви правят много смешна личност. Ставате толкова ориентиран към бъдещето, че
забравяте миналото. Срещнах един господин, който си беше забравил дори собственото име. Беше забравил името на
баща си, на майка си също и за ужас на съпругата си - и нейното име. И тя започна да плаче: „Какво да правя? Той е
забравил всичко.”

Сега той е в тази област на бъдещето. Той знае само бъдещето. Тогава трябваше да бъде изтласкан обратно в
центъра. И тогава постепенно започна да си припомня. Тогава Ми каза, че е председател на един от съветите на голям
район в Индия. И каза: „Той беше. Не, аз съм” – Отговорих му: „Това е добре. Така е по-добре. Сега си в състоянието,
където казваш „аз съм.”

Ето това е, което се случва и което щеше да се случи в нашите общества тук, които са много ориентирани към
бъдещето. Та за да го прекъсне, човек може да опита всичко. Може да опитате всичко, например може да покажете
снимки от миналото и неща от сорта, но това няма да върне коня обратно. Той бяга много бързо. Единственото нещо,
което може да помогне, е събуждането на Кундалини. Когато Кундалини се събуди, Тя просветлява центровете и
центърът се връща в нормалната си форма, в нормалното си поведение, в нормалното си състояние. Отделно от това,
той има динамична сила или проявление, че този център, който се грижи за нашето внимание се просветлява и нашето
внимание става просветлено и вниманието, което е просветлено става динамично. В този смисъл, седейки тук долу,
вие може да обърнете внимание на всеки, просто обърнете внимание, не трябва да правите нищо. Просто насочете
внимание към този човек и ще разберете на върха на пръстите какво се случва с него.

Могат да бъдат хиляди мили разстояние. Когато Никсън имаше неприятности, изведнъж, не знам как, казах:
„Разберете за Никсън, как е той?” И те отговориха: „Майко, той има големи неприятности.”

Христос е казал: „Ръцете ви ще говорят.” Това време дойде. Тези ръце, които изглеждат толкова обикновени, са
толкова сложни и така сложно устроени, а нервните окончания са толкова микроскопични, че не можем да разберем
колко много могат да ни кажат, колко много могат. Когато събуждането се осъществи, започвате да чувствате
вибрации около себе си, Всепроникващата Сила, която преди никога не сте чувствали на тези пръсти. Тези пръсти,
които пренебрегваме, които не използваме по правилния начин, които използваме за погрешни неща, тези пръсти се
просветляват и започвате да ги чувствате. Това, което казах, е, че трябва да получите вашето познание, което е
просветлено. Това е познанието, което трябва да се прояви. И ето как започвате да го чувствате на пръстите си. Какво
не е добре тук, какво не е добре там - може да видите къде е проблемът. Сега, всички тези са свързани с центровете
ви. Тези са пет, шест, седем. Седем на лявата и седем на дясната страна. Това е за вашата емоционална страна, а това
е за вашата физическа, вашата рационална, или можем да кажем умствена страна.

Така може да разберете човек и как е той, само знаейки дали получавате горещина от този човек, дали получавате
парене от него, дали е изтръпване или тежест. И се осъществява връзка с Всепроникващата сила, която ви
информира, получавате съобщенията. А съобщенията са толкова верни, че дори да имате десет деца, които са
реализирани души - има много деца в днешни дни, които са родени като реализирани души... Ние не разбираме децата
в днешни дни, но в тези дни има велики деца и те са родени днес, защото времето настъпи. Това е времето на



Страшния съд, това е времето на Възкресението; това е времето, за което е писано във всички писания. Така че се
раждат велики хора. А на тези деца, ако ги завържете и закриете очите им и ги попитате какъв е проблемът на човека,
който седи срещу тях, те ще вдигнат един и същи пръст. Всички от тях ще вдигнат един и същи пръст, дори и ако очите
им са завързани дори и да са с гръб към този човек, те просто могат да протегнат ръцете си назад и да кажат.

Толкова са добри, децата са толкова добри. Виждате, когато си слагат пръстите в устата, понякога мислим, не знам,
Фройд, когото наричам полуизпечен човек. Той не е знаеше много за Бог и за живота, и за нищо изобщо. Той беше
много... много малко знаеше. Той каза, че това има нещо общо с желанието за секс. Свеждаше всичко до секса, и
искаше всеки да бъде сексуален обект, а не човешко същество.

Така че каквото и да казва този господин, истината е, че то няма нищо общо със секса. Истината е, че децата усещат
горещината на пръстите си. Те в действителност я чувстват и ето защо ги поставят в устата. Има малки деца, малки
деца съм виждала. Имаме тук едно, което дойде от Лондон, а има друго едно, което е от тук, и всички тях, ако ги
попитате, те веднага ще кажат къде е блокажът, коя чакра е блокирала. Не може да заблудите децата. Те всички ви
казват същото нещо, че се случва именно това. Така вашето съзнание е просветлено и ръцете ви, които имат
симпатични /нервни - б.р./ окончания, ви говорят.

Можем да кажем, че в нашата централна нервна система можем да почувстваме другите и себе си. Да предположим,
че седите тук и ви попитам какъв проблем имате. Ще кажете: „Не знам какъв ми е проблемът. Не знам”. Но Аз мога да
ви кажа какъв е проблемът. Ако отидете да се прегледате при лекар, ще видите какъв е проблемът. Как разбирате? Не
се налага да ходите на никакви прегледи за всякакви патологични изследвания, където ви вадят всичките зъби - ще
ви ги извадят, а когато са свършили, ще ви кажат: „Вие сте най-здравият човек.” Не трябва да минавате през всички
тези ужасни неща. Не трябва да пилеете никакви пари и да пробвате всички тези ужасни неща. Само слагайки ръцете
си, ще знаете за себе си. И хората, които са Сахаджа йоги ,ще ви кажат кое не е добре и как да се излекувате.

Сега настъпи времето, такова фантастично време е, чрез Сахаджа Йога излекувахме толкова много раково болни
пациенти, толкова много болни пациенти от рак на кръвта. Наскоро, момиче, което е Сахаджа йогини от Ню Йорк,
излекува пациент болен от рак на кръвта. Момчето щеше да умре. Те бяха дали заключение, че ще умре.
Заключението беше: „Има около 15 дни, може и да живее, но след това ще умре”. Имам предвид, това е единственото
нещо, което са могли да направят. При всичките неща, през които беше преминало, горкото момчето беше от Индия.
Всичките пари бяха похарчени и това беше сертификатът, който получи - че ще умре за 15 дни. По някакъв начин
близките му се срещнаха с Мен и им казах да се свържат с една Сахаджа йогини от Ню Йорк. Те й казаха, че момчето
се казва Рахул и е едва на 16 години, че има рак на кръвта. Не само че момчето се излекува, но дойде да Ме види в
Лондон и е отново обратно у дома.

Звучи много фантастично как е възможно човек, който не е лекар, който няма нищо общо с медицината, да може да
лекува. Отвъд тази медицина, отвъд всички тези неща е фината сила, Божествената сила, от където идва всичко. И
ако по един или друг начин станете неин притежател или човек, който знае как да я управлява, може да излекувате
всеки един, който си поискате. Не съм Аз тази, която лекува болестите; Моите ученици лекуват. Не знам колко много
хора този д-р Уорън, който е лекар, е излекувал чрез Сахаджа Йога, която не е медицинска наука. Колко много
пациенти е излекувал самият той няма да му е възможно да ги преброи.

Така че вашата собствена система ще се промени. Ще станете господари на себе си, на собствените си сили и тези
сили ще се освободят от вас. Когато казваме, че е имало гуру, които са можели да лекуват, да спрат развитието на
ужасна болест и неща от сорта, ние си мислим, че е невъзможно. Мислим си, че е нещо невъзможно. Как може да
бъде? Как да повярваме? Това са небивалици. Но самите вие, когато видите да се проявява, ще бъдете изненадани.

Веднъж пътувах с кораб и дадох Реализация на капитана на кораба. И така се случи, че един човек от екипажа влезе в
хладилното, заклещи се там и се разболя от пневмония. Разбира се, Аз бях на високо положение и пътувах, защото
съпругът Ми беше председател на тази компания. А капитанът нямаше да Ме помоли да сляза. Той си помисли, че е



прекалено да Ме помоли. Тогава казах: „Добре, щом не Ми позволявате да сляза, то по-добре слезте на мястото,
където е моряка”. Хората казаха: „Не, не. Ние просто ще повикаме доктор”. Отвърнах на капитана: „Нищо, просто
вървете и си поставите ръцете на гърдите му за около пет минути”. Пневмония на моряка напълно се излекува и
капитанът не можеше да повярва. Той се питаше как е възможно. Отговорих: „Възможно е. Случи се с теб. Станал си
това, приеми го”.

Трябва да приемете тази сила, която ви е дадена, на санскрит се нарича Вирадж. Приемете я. Вижте, даже да ви е
даден трон, ако не знаете как да приемете силата на трона, да повярвате в нея, тогава ще сте като просяче - ако го
поставите на трона, то все още вижда хората, идващи отдолу, ще си протяга ръката и „Дайте ми пет рупии. Дайте ми
пет рупии.”

Докато не приемете тези сили, все ще сте несигурни, но вие ги имате. И това е точката, която е много трудна, особено
за западния ум, особено, защото те не могат да повярват, че имат тези сили. Те просто не могат да повярват. Вие им
казвате, че е така, но те ще се питат как е възможно. Но е така.

Например, този инструмент. Ако го занесете на село и им кажете, че това ще им разнася гласовете наоколо, или ако
вземете телевизор и им кажете, че могат да гледат всякакво кино или театър, или пиеси, или музика ще излиза от
него, хората там също няма да повярват. Те ще кажат: „От тази кутия ли? Това изглежда като обикновена дървена
кутия.” Но когато я включите, тя показва силите си. По същия начин, когато гледате на човешките същества като на
нещо много, много обикновено и земно, се приемаме за даденост. Не знаем колко сме чисти, колко сме велики, как
Бог ни е създал след толкова трудности, с толкова грижа, с толкова любов, с много специална цел: Той иска да ви
даде всичките Си сили. Иска да влезете в Царството божие и да се наслаждавате на Неговите благословии, на
Неговата любов. Това е нещо, което не можем да повярваме, толкова сме объркани, толкова сме отвратени от себе си,
от нашето общество, от всичко. Но това не е така, не е така. То просто трябва да се случи. Вие трябва просто да бъдем
включени в мрежата. И то работи, действа. Получило се е при хиляди, ще проработи и при вас.

Но тези абсурдни идеи, които хората имат, схващането, което имат, че можете да заплатите за него... Как може да
платите за нещо, което е живо? Плащали ли сте някога за нещо, което е живо? Като например, платихте ли, че
получихте плод от цветето? Може ли да платите на цветето? „Добре, ще ти дам един паунд, дай ми плод.” Ще
проработи ли? Толкова е абсурдно, ала вие не може да платите за живия Бог, не може да платите за живия опит, не
може да платите за еволюционния процес. Той е спонтанен, той е в нас, работи.

Разбираме парите толкова добре, че не можем да разберем това, което е безплатно, въпреки че имаме толкова много
безплатни неща. Толкова много неща имаме безплатни, но все още не разбираме важността на безплатните неща,
защото си мислим, че каквото е безплатно, не може да бъде велико. Всъщност, всички велики неща трябва да бъдат
безплатни, иначе нямаше да съществуваме. Нямаше да живеем, ако не получавахме въздух, за да дишаме свободно,
нямаше да съществуваме. Ако се случи някъде в самолет или на друго място, тогава ще видите, че хората осъзнават
значението на тези безплатни неща, които приемаме за даденост.

Така човек трябва да разбере, че схващането, което имаме за Бог, за постигането Му, за навлизането към себе си,
също е погрешно. Мислим си: „Да предположим, че застанем на главите си, ще го постигнем.” Имам предвид, че ако
стоейки на главите си можехме да постигнем Бог, тогава в целия еволюционен процес, хората щяха да са стояли на
главите си. Или мислейки, че състезавайки се, ще го получим, или ядейки тази храна или онази храна, правейки това
или онова, ще го получим - това е погрешно. Но тогава може да попитате: „Защо всички тези хора в религията са
казали, че не бива да се прави това, не трябва да се прави онова. Те го казаха, защото това са нещата, които са
необходими за нашата поддръжка, за баланса ни като човешки същества. Ще загубим баланса си, ако не правим тези
неща. Трябва да имаме баланса, затова беше казано: „Не го прави.”

Човешките същества имат склонността да изпадат в крайности. Имам предвид, казвам им нещо. Познавам хората.
Ако просто им кажете, че за да излекуват даден център, трябва да правят определена асана или трябва да правят



нещо друго, те ще го правят стотици пъти, хиляди пъти на ден. Имам предвид, никога не съм ги молила. Казала съм да
го направите веднъж, или веднъж седмично. Но те ще го правят стотици пъти. Отиваме в крайности. А за да установят
баланса, тези хора ни казаха: „Не прави това, не прави онова, не прави това.” Но тогава в нашето его казваме: „Защо
не? Какво лошо?” Добре, продължавайте. Когато казваме на децата: „Не пушете.” - „Защо не? Всички мои приятели
пушат. И аз ще пуша.” Добре, продължавайте. Пушете, хванете рак и тогава ще имате дупка тук (на гърлото – б.р.). Ще
дишате чрез това. След известно време това ще изчезне, носът ще изчезне. И вие ще се движите като машина,
гледайки всеки. Няма да може да говорите, няма да може да живеете като нормален човек. Тогава човек осъзнава: „О,
господи, не трябваше да пуша.”

Но в Сахаджа Йога не казваме „Не пушете”, защото половината от хората ще си отидат. Никога не казваме: „Не пийте”,
никога не казваме никакво „Не”. Казваме: „Добре, няма проблем, че го правиш.” Оставете това да се случи. Веднага
щом това се случи, просто се отказвате, самите вие, защото, когато сте намерили най-висшето, тогава не се
интересувате от всички тези дребни неща. Всички ваши навици отпадат автоматично. Аз не трябва да ви насилвам за
това. Имате всичко в себе си, тази сила, все едно се повдигате. Като лотос, който израства от блатото със собствената
си сила, вие се издигате и вашият аромат изпълва това блато, и сте изненадани от себе си. Първо, вие се
идентифицирате с блатото си мислите, че сте това. Не е така. Когато се появи, този лотос разтваря красивите си
венчелистчета и ароматът, който дава на тази личност, се разпространява навсякъде. И ето какво ще се случи с вас.
Всички вие ще станете този лотос, който изглежда скрит, който е напълно невидим във вас, който ще се разтвори и
ароматът на вашата божественост ще се разпространи.

Днес не мога да разгледам всички центрове, защото ако започна да ги разглеждам ще се получи нещо много дълго.
Разгледах 3 центъра, както видяхте: Муладхара чакра, Свадхистан чакра и Набхи чакра. Останалите ще разгледам
по-късно утре, но трябва да говоря за Духа, за който говорим от хилядолетия, че трябва да станем Духа. В английския
език, както знаете думата „Дух” може да означава всичко. Това е много двусмислена дума: дори спирта (алкохола –
б.р.) наричаме на английски спиритс, дори мъртвите души наричаме спиритс, и дори за Духа, който е отвъд, който е
чистото същество, което се нарича Атма на санскрит, използваме думата спирит. Тук говоря за Духът, който е чистото
същество във вас, което е необвързаното същество във вас, който е свидетелят във вас, който ви вижда през цялото
време, който ви наблюдава, който обитава във вас като радост и щастие в сърцето, който обитава в сърцето. Този Дух
не е в нашия съзнателен ум, не е в нашата централната нервна система, не е под наш контрол.

Да направя аналогия, казвам, че Лявата страна в нас е като спирачка, а дясната страна е като съединителя в колата. В
колата се учим да караме, седейки на предната седалка; там е и учителят, който гледа отстрани и вижда цялата игра.
Това, което правите, е да отидете наляво - тоест понякога удряте спирачка, понякога натискате съединителя, правите
грешка и тогава се научавате как да карате. Ученето как да шофираме е мъдрата част от него, която идва при нас чрез
балансиране на нашия живот; балансът е най-важното нещо, като начало. Но дори и да нямате баланс, в Сахаджа Йога
съм виждала много небалансирани хора да се балансират.

Балансирането между ляво и дясно, или да кажем между спирачката и съединителя, ви дава положение, където може
да кажете, че сте овладели шофирането. Но все още инструкторът седи зад вас. Тогава ставате учителя. Учителят е
Духът във вас. Вие ставате Духа и започвате да наблюдавате себе си като шофьор. Цялото нещо става като игра, като
театър. Тоест вие се отделяте от себе си и започвате да виждате всичко, което се случва пред очите ви, всичко, което
се случва просто като театър извън вас, а вие не сте част и частица от него. Влизате в областта на вашата ос и
периферията губи своето въздействие върху вас. Ставате човек, който е мълчалив, блажен, тих и виждащ периферията
- движението на периферията - но вие не сте в нея. Ето как ставате учителя. Ето как ставате пророк. Но днес Сахаджа
Йога има силата да прави пророци от Божиите люде и тези пророци ще имат силата да правят другите пророци - така
казва Уилям Блейк, великият поет на тази страна. И ето точно това е Сахаджа Йога. Той го предсказа преди стотици
години и днес, ако дойдете в Сахаджа Йога, ще бъдете изненадани какво сте. Каквото той предсказа за Англия, че ще
бъде Йерусалим на утрешния ден, и този ден е днес.

Тази вашата страна, Англия, която е стигнала далече - не знам дали хората разбират или знаят какво е тази страна, че



е сърцето на Вселената, че е най-важната част от Вселената - трябва да стане Йерусалим. Затова англичаните трябва
да излязат от тяхната инерция, за да видят какъв е потенциалът им, да се издигнат до тази точка и това ще се случи.
Това вече работи добре в Лондон. Разбира се, не можем да имаме прекалено много хора, защото пластмасата може
да бъде произвеждана в хиляди от машините, но ако трябва да направите нещо живо, отнема време. Но щом веднъж
се случи, веднъж щом узрее, сигурна съм, че тази велика страна ще приеме статуса да стане Йерусалим, мястото на
поклонение, където хората ще идват да боготворят. Много изненадващи неща се случват чрез Сахаджа Йога -
маргаритката, която никога не е имала никакъв аромат, ако отидете и проверите, сега има аромат. Повечето от
английските цветя нямат никакъв аромат, те са известни с това. Повечето от цветята сега имат невероятен аромат.
Може да проверите сами.

Всички тези неща работят по природа, те са изработени. Те си идват така, но как е при човешките същества? Къде са
те, какво правят, къде се изгубиха? Това е много тъжно нещо. Дойдох в Лондон по случайност, бих казала, или може би
е било писано. Избраха Моят съпруг на този пост и той трябваше да дойде. А тази агенция на ООН е базирана
единствено тук, в Англия, никъде другаде. Имате само една единствена агенция на ООН, която е в Англия, за която
избраха Моя съпруг и така Аз съм тук. Иначе, не мисля, че бих дошла тук като Гуру, защото тук нямам други интереси
освен този. И не можех да дойда тук по друг начин, защото без покана не бих дошла, а дойдох по покана. Всичко се
изработва. Само вие хората трябва да го изработите сами, защото разберете не само динамиката, не само жизнено
важното, но най-голямото значение на този момент - а именно, че стоите на ръба на разрушението или съзиданието. А
англичаните заемат специално място. Те трябва да се издигнат до него, защото са клетките на сърцето.

Ще изнеса тази лекция отново утре. Надявам се да дойдете и да се чувствате удобно Извинете Ме за гърлото. Говоря
по цял ден, всеки ден. Много ви благодаря.

Ако имате някакви въпроси бих желала да им отговоря.

Йоги обяснява въпрос на търсач: „Казахте, че може да лекувате след Себереализация. Неговият проблем е, че майка
му е глуха. Може ли да оправите този проблем със слуха?”

Шри Матаджи: Вижте, този въпрос е такъв, че ви кара да мислите, че Аз съм човек, който трябва да излекува всички.
Горчиво се лъжете. Излекуването е вторичен продукт от събуждането на Кундалини. Съжалявам, че имате това
разбиране, че съм тук, за да излекувам всички хора. Трябва да се установя в болница ли? Но най-важното нещо е
Кундалини да бъде събудена, за да се излекувате. Нали така? Ако майка ви беше тук, можехме да поработим. Но
основното нещо, което трябва да разберете, е, че Бог има здрав разум като нас и Той се интересува само от тези
светлини, каквито сме, да извършат Неговото дело. Тези, които са болни, много болни, изключително болни, могат да
се излекуват за секунда. Ще бъдете изненадани, казвам ви.

Президентът на Индия отиде в Америка на лечение, но там не успяха и той се върна обратно. Отидох да го видя като
г-жа Еди-коя си. Но върховният комисар му каза, че Аз съм еди-коя си и че е чувал за Мен в Индия. Съпругата му
попита: „Защо не излекувате съпруга ми?” А той беше на края на.... и бяха приготвили всичко за последния ритуал в
Индия. Просто поставих ръката си на гърба му за десет минути, няма да повярвате. Не беше спал с дни от болка. Той
каза: „Болката ми изчезна. Искам да спя.” И той стана, беше напълно добре. Слезе долу, хората бяха донесли носилка и
други неща. Но той просто ходеше. Не можеха да повярват на очите си. Но това се случи, защото той щеше да бъде
използван за Божието дело.

В нашата къща, ако имаме лампи, които никога няма да светят, не се безпокоим за тях. Продаваме ги на битака. По
същия начин, Божественото не лекува всички хора. То лекува хиляди, но на някои от хората, които са много болни,
казва: „Добре. Съгласен ли си? Премини през втория цикъл. Върни се пречистен, отпочинал и тогава ще се получи.”

Не е задължително всеки да бъде излекуван, не е нужно. Но толкова много бяха излекувани и то поработи. Но нашата
основна работа не е да лекуваме хората. Не! Тя е да даваме Реализация на хората и като следствие, както казах,



разбира се, ако тя получи Реализация, нейната глухота ще си отиде. Много хора излекуваха глухотата си. Не само
глухота, но дори и на плешиви хора им порасна коса. Той нямаше никаква коса, когато дойде да Ме види. Но не
казвам, че след Реализация и преди Реализация, толкова е невероятно, че е добре да се снимате преди Реализация и
да се видите. Понякога след Реализация хората, които имат снимки преди Реализация, ги изхвърлят. Различно е, но
най-важното нещо не е лекуването, а Себереализацията – тя е главното.

А възрастта няма никакво значение. Вчера, мисля в Бирмингам, дадохме Реализация на един мъж, който беше много,
много стар. Така че възрастта няма никакво значение, здравето няма никакво значение, нищо подобно. Всеки може
да я получи и трябва да се опита да я получи. Нали така? Така че ако може да я доведете, ще го оправим. Но не
обещавам нищо. Нали така? Нека Бог ви благослови.

Разбира се, обещавам Себереализация, това обещавам. Ако имате търпение към себе си, както Аз имам към вас.
Трябва да имате търпение. Някакви други въпроси, моля?

Йоги обяснява въпрос на търсач: Той има проблем с гърдите, в последните 4-5 години. Има ли някакъв начин да му
помогнете?

Шри Матаджи: Разбира се, на това може да се помогне. Да, проблем с гърдите - проблем с дишането или какво?
Проблем с дишането? Индиец ли е? Астма. Индиец ли сте? А, индиец. Те се къпят прекалено много. Все още си мислят,
че са в Индия. Всеки ден се къпят сутринта и после излизат. Не е ли така? Това не бива да се прави. Това е Англия.
Трябва да се къпем вечер. Трябва да живеем като англичаните. Много обичат да се къпят. Индийците много се къпят,
те трябва да се изкъпят всеки ден, независимо дали е нула градуса или минус 12 градуса. Трябва да се изкъпят. Това е
формиран навик, който имат. Не се чувстват добре без баня и ето така развиват астмата, но при всички случаи ще
излекуваме астмата ви. Нали така? Не е толкова трудно. Но човек не бива да се къпе прекалено много в Англия. Бих
ви предложила, ако искате да се изкъпете, направете го вечерта, както го правят англичаните, защото климатът тук е
много коварен. И ако се изкъпете и излезете от банята, със сигурност ще хванете тези проблеми в гърдите. Не само
това, но и артрит и всички подобни неща идват от това. Липсва всякакво разграничение, в тази страна. Климатът е
такъв, така че трябва да бъдете внимателни.

Имам предвид, човек не трябва да отлага къпането завинаги. Защото, вижте, когато кажа нещо, трябва да спомена
също и другата крайност. Но ние индийците много обичаме да се къпем, без съмнение. Личната хигиена е прекалено
важна, прекалено. Но общата хигиена или, може да се каже, колективната хигиена тук е повече. Както косенето на
ливадите и грижата за чистотата на тротоарите. Имам предвид, трябва да комбинираме тези неща. Важно е. Това
може да проработи. Нали така? Астмата не е такъв проблем. Какво друго?

Йоги обяснява въпрос на търсач: По какъв начин се изработва?

Шри Матаджи: Имаме център в нас, който е центърът на Шри Рама, от дясната страна. Наричаме го дясно сърце. И ако
успеем да излекуваме този ваш център, вие ще бъдете добре. Нали така? Ще го направим. Ще ви кажем как да го
направите.

Йоги обяснява въпрос на търсач: От колко хиляди години датира йога, пита тя.

Шри Матаджи: Коя йога имате предвид? Йога, бидейки спонтанна Йога е съществувала през цялото време. Вижте,
това, което е спонтанно, е живо. И живият процес е съществувал винаги. Така че не можем да кажем кога е започнал.
Можем да кажем кога се е разделил. Когато Бог и Неговите сили се отделиха и Бог започна да наблюдава цялото като
свидетел, Всемогъщият Бог и Неговите сили започнаха да го изработват. Това създаде всичките Вселени, създаде
нашата Вселена, от която сега са създадени човешки същества. И сега трябва да станат отново едно цяло. Творението
трябва да познае Създателя си.



Един, двама, трима, четирима - винаги е имало няколко човека, които са получавали тази връзка, но днес е времето за
масова еволюция. За растежа на живота не може да дадем никакво време. Не можем да кажем кога е започнал, от
колко много години е. Но днес е времето на цъфтежа, когато мнозина трябва да получат благословиите на Йога. Нали
така? Благодаря ви. Какво има?

Йоги обяснява въпрос на търсач: Говорехте за Кундалини. За обикновения човек е много трудно да я събуди.

Шри Матаджи: Аха, кой ви каза това? Не е така. Вижте, всички тези ненормални хора, които говорят за Кундалини, го
наричат ненормално, защото не знаят как да го правят. Това е най-лесното нещо за правене. Това е най-лесното нещо,
ако сте просветлен човек. Дори и дете може да го направи. Онези, които казват, че Кундалини е трудна работа, са
хората, които нямат изобщо никаква представа от Кундалини. Те не са Учители. Какво е трудно за един учител? Дори и
обикновен човек може да стане учител, тогава какво е трудното? Те не са учители. Това са напълно наивни хора,
правещи пари, безполезни хора. Те пишат книги, без да знаят нищо за Кундалини.

Тези хора ви подвеждат. Най-лесното нещо е да се направи. Просто под ръката ви тя ще се движи, ще видите да се
издига нагоре и да пулсира на главата. Изобщо не е трудно. Аз ви казах, че това е най-живото нещо, което трябва да се
случи и всичко което е живо, трябва да бъде безплатно и лесно - Сахаджа.

Защо в Индия имаме Нанак, който каза: „Сахаджа самадхи лааго.” „Сахаджа самадхи лааго.” Никой не каза, че е
трудно. Кабир никога не го каза. Той каза: „Паачо пачисо пакар булау ек хи дор бандхаху.” - „Ще взема 25 човека
заедно и ще им проправя път.”

Тези, които имаха право, винаги говореха по този начин. Никой не каза, че е трудно. Само онези, които не познават
нещата, които нямат никакво право да говорят по този начин. Не им вярвайте. Най-лесното нещо е да се направи. Ще
видите сами. Но да предположим, че е най-лесното, тогава защо да го отхвърляме? Да предположим, че Аз имам
безплатен диамант за вас, няма ли да го видите, няма ли да го вземете? Или ще си кажем: „О, много е трудно. Как
можем да го направим?” Щом казвам, значи е лесно. Не трябва да плащате нищо за него. Нали така?

[Някой в публиката казва нещо, което не се чува.]

Шри Матаджи: Какво има?

[Отново в публиката казват нещо, което не се чува.]

Шри Матаджи: Не, така е правилно. Седнете, седнете. Добре, добре. Моля ви, седнете. Ще ви кажа. Това е метод, който
хората опитаха. Не работи по този начин. Да речем, нещо не е наред с колата ви, нали. Може ли да я почистите като
седнете в нея? Може ли да я оправите? Трябва да излезете от нея. Така, първо издигането на Кундалини трябва да
бъде направено. Вижте, хората са объркали всичко. Дори в хатха йога, където има аштанга, първото нещо е Ишвара
Пранидхана. Първо е установяването на Бог, първо трябва да бъдете свързани с Бог.

Дори и в християнството, първо трябва да ви кръстят. Разбира се, то е изкуствено кръщение - забравете го - но трябва
да бъдете кръстени. Дори и като хиндуисти трябва да бъдете покръстени по начин, който се нарича йагнопавита и се
прави на 8-годишна възраст. Ето какво е Реализацията. Или Мохамед Сахиб и всички тези хора използват сунта - това
е същото нещо. Така че първото нещо е да получите вашата Реализация. Това не означава, че ставате учител. А
събуждане на Кундалини и след това, с растежа на Кундалини, ставате учител. Това беше истинският процес, но сега
го обърнаха наопаки. Как може да почистите себе си, докато не излезете от мръсотията?

Да предположим, че сарито ми е мръсно. Трябва да сваля сарито си и да го почистя. Не е ли така? И ето защо е трудно.
Така е. Те създадоха объркване. И не вярвайте във всички тези истории. Ако се опитате да потиснете вашето его, то



ще качи на главата ви. Никога няма да избяга. Ако се опитате да потиснете суперегото си, то никога няма да ви
помогне. Но тук това автоматично се случва, а как се случва ще ви разкажа утре. Със събуждането на тези божества
във вас, тези неща (его и суперего – б.р.) се всмукват. Кундалини се събужда и го прави. И на последно място, ако
искате да ви призная, има нещо специално в Мен - че мога да го правя. Трябва да има нещо. Ако не Ме разпънете, ще
кажа само толкова, не повече. По-добре открийте, иначе първото нещо, което ще направите, е да Ме разпънете. Не
искам повече. Нали така? Нека Бог ви благослови. Да, дете Мое?

[В публиката казват нещо, което не се чува.]

Шри Матаджи: Няма нужда от операция за това. В Сахаджа Йога имаме техники, Божествени техники, с които
отваряме сърцето си. Объркването е другата страна и това объркване ни е въвлякло проблем. Вижте, объркването е
какво трябва да бъде отношението ни към нас самите, към другите, към обществото. Това е голямо объркване, което
започна преди много време, когато Смрити бяха написани, или можем да кажем, когато (истинската) религия се
практикуваше беше точно обратното. Започнахме да правим всичко и ето как загубихме тази способност.
Отношението към себе си трябва да бъде такова, че да усъвършенстваме себе си. Това е напълно тиранично, казвам
ви. Когато се опитах да усъвършенствам Сахаджа Йога, бях тиранична към Себе си. Количеството работа, която върша
с това тяло и усилията, които мога да дам от това тяло, разтягането на пълното Ми търпение до огромна степен, това
го постигам. Имам предвид, че обикновено хората просто стискат зъби: „О, Майко, това е прекалено. Не можем да го
понесем.” Виждали сте го сами. Но трябва наистина да бъдете тиранични към себе си, за да се усъвършенствате.
Такъв трябва да бъде начинът, по който да го изработим за себе си, а към другите трябва да имаме идеално
отношение.

Ако имате брат, той е ваш брат - трябва да бъде идеален брат. А пък е ваш баща, трябва да бъде идеален. Но такова
объркване! Колкото по-просветлени ставате, колкото по-издигнати ставате, объркването е коя е вашата сестра, коя е
вашата майка, кой е вашият баща. Тогава отношението между Сахаджа йоги също става объркано. Вие сте Сахаджа
йоги, вие сте пророци, трябва да се уважавате. Всички вие сте пророци, говорите на един и същ език. Трябва да се
обичате. Не само на умствено ниво, а трябва да ви се случи, защото връзката трябва да бъде установена - тази връзка,
идеалната връзка.

Познавате мнозина, които Ми се ядосват: „Майко, прекалено търпелива сте със Сахаджа йогите.” Но те са Мои деца.
Аз трябва да усъвършенствам Себе си и Моята връзка с тях трябва да бъде идеална. До голяма степен трябва да им
прощавам, за да могат да се развият. Така че връзката с другите трябва да бъде идеална. Вие идеален баща ли сте?
Идеална майка ли сте? Идеални сестра и брат ли сте? Идеален гражданин към другите ли сте? Но обществото трябва
да бъде прагматично. Обществото трябва да го изработи прагматично, а прагматичното изработване идва чрез
промяна.

Да предположим, днес бих казала, че в Индия не се нуждаем от вегетарианство. За Англия се нуждаем от
вегетарианството. Всичко е прагматично. Обществото трябва да бъде прагматично. Тук ние сме прагматични към себе
си, не към обществото, прагматични сме към себе си. Всичко се изработва. - „Какво лошо?” Жена, която има деца, ще
избяга с чужд мъж. – Какво лошо?” - Или жена, която има деца, ще продаде страната си за в името на децата си. -
„Какво лошо?”

Това объркване в нас създава този проблем и ето как не знаем как да отворим себе си. Ако можехме да се отървем от
объркването си, щеше бъде добре. Това може да бъде направено чрез Сахаджа Йога. Всичките тези обърквания бяха
създадени от полуизпечени хора, бих казала. Както няма нищо лошо с инкарнациите, с пророците. Нищо лошо в
дълбочината на тези хора. Това, което е наред с нас, е нашето отношение. И ако можем с разграничение да
използваме нашето отношение към себе си, към другите и към обществото, всичко ще се изработи. Ще бъде красиво.

Заради това объркване сърцето ни е затворено. Страхуваме се от другите. От какво има да се страхувате? Връзката е
идеална. Какво можем да направим? Колкото до вашите връзки, вашите взаимоотношения, вашето сърце е идеално.



Въпросът не е какво правят другите. Това, което Аз правя за тях, трябва да бъде идеално. Аз трябва да продължа да ги
обичам. Трябва да продължа да ги обожавам, да ги окуражавам, да ги поддържам и да им давам това, което трябва,
както Моята връзка го изисква. Например, източникът на вода, който е под Майката Земя, той мисли ли какъв вид е
дървото на което дава, или какво прави? Той просто дава ресурса си, водата си. По същия начин, понеже вие сте
източникът, връзката трябва да бъде идеална. Тези обърквания са действали и рационално сме възприели всички
тези обърквания. И това ни е довело до този капан, та нашите сърца са затворени. Нали така?

Йоги обяснява въпрос на търсач: Може ли да обясните разликата между Сахаджа Йога и Крийа йога?

Шри Матаджи: О! В известен смисъл те са едно и също, но от друга страна са противоположни. Както е, бих казала, при
вашата истинска Реализация или истинско кръщение чрез събуждането на Кундалини, и другото, където има
свещеници, които също дават кръщение. Това кръщение и онова кръщение са коренно различни. По същия начин,
когато Кундалини се издигне, Крийа йога се случва в нас. Нещо влиза в крийа, в действие. Действието е такова, че
когато се издигне Кундалини, това е огромна сила, която се издига и е много уникално събитие, а цялото тялото е
подготвено за това. И когато тя се издигне, в тялото се получава вълна от действие. Както перисталтиката на червата,
която имаме, когато храносмиламе храната си, по същия начин. Когато Кундалини се издига, се получава един вид
мускулна контракция, която поддържа издигната Кундалини нагоре, а после се отпуска, отваря се и тогава се свива.
Всички тези неща се случват автоматично в нас. Както, когато запалим колата, всеки механизъм започва да работи.
По същия начин Крийа (действието) наистина се случва в нас. Така Крийа се случва в нас в Сахаджа Йога. Всички са
допълващи за Сахаджа Йога, имам предвид самата Йога, но всички тези неща се случват в нас.

Но обратно, можем да направим едно нещо: без запалването на колата, можем да започнем да движим волана. Това е
така наречената Крийа йога. Която е напълно противоположна на истинската Крийа йога, която е спонтанна, вродена в
нас. Не се налага да правите нещо, вие сте създадени за нея. Виждала съм хора - техните езици са срязани. Те
провисват езиците си. Много стари хора в Индия са научили това от някакъв ужасен човек от Америка. Хората режат
езиците си и езиците им висят по този начин. Безполезни хора са. Един доктор беше такъв, лекар! Представете си
търсач, съсипан по този начин. Попитах го: „Защо? Защо го направи?” Той каза: „Трябва да правим кечхари?”

Кечхари е нещо, където режете езика, обръщате го назад и се опитвате да достигнете задната страна с върха на езика.
Можете ли да си представите? Нарича се даведи равени пранаямас, но тези неща са напълно безполезни. Те са
съсипали пътя на Кундалини. Виждала съм Кундалини да бъде ранена, наранена. Тя просто мята главата си във
всички страни. Това е егото на човек, който мисли: „Мога да го направя и ще направя всичко, за да го постигна.”
Забравете. Толкова е просто. Както запалената светлина – една запалена свещ може да запали друга свещ. Работи по
този прост начин. Не причинявайте всички тези неща на себе си. Ако сте истински търсач, просто го забравете. Не
съсипвайте себе си. Не сте направили нищо, за да се съсипвате. Правено е, защото има ревностни търсачи. Егото им е
надуто, че щом някой може да го прави и те могат да го направят.

В Сахаджа Йога не трябва да правите нищо, докато не получите Реализация. Както на хората, които не знаят да плуват,
им се казва: „Кротувайте, ще се опитаме да ви изнесем на брега”. Така биват изнесени на брега, научават ги как да
плуват, как да спасяват хора и тогава те спасяват хора. Не трябва да правите нищо, докато не получите вашата
истинска Реализация и докато не я овладеете. Докато не станете учител, не бива да правите нищо. Първо трябва да
станете учител. Отнема много малко време да станете учител. Прекалено хубаво е да повярвате, но е истина. Всичко,
което е съвършено, изглежда по този начин. Не е ли така?

[В публиката казват нещо, което не се чува.]

Шри Матаджи: Да, сега за обувките. Имам предвид, дори има хора, които спорят с Мен: „Защо обувките?” Така че
по-добре да обясня, иначе ще се изправят отново и ще кажат: „Защо обувките?” Какво толкова са обувките, толкова ли
се идентифицираме с тях?



Вижте, днешните обувки, в наши дни специално правят подметките не от кожа, а от нещо друго и те ви изолират. Така
е, обувките ви отделят от Майката Земя и за да приемем помощта на Майката Земя, трябва да смъкнем тези обувки,
но дори и това огорчава хората. Можете ли да си представите? Но ако ги помолите да си отрежат езика, няма да имат
нищо против. Искат да бъде напълно Сахаджа. Когато е Сахаджа, трябва да бъде крайно Сахаджа, затова свалете
обувките. Не е ли интересно що за хора сме? Такава игра, такава красота. Добре, нека да свалим обувките си и да
бъдем в радостно настроение. Нищо сериозно не се случва тук.

Прости си свалете обувките, това е всичко. Сега насочете ръцете си към Мен, ето така (с дланите нагоре – б.р.). И
двете ръце, и затворете очи. Моля, не дръжте очите си отворени. Важно е. Пак същата Крийа йога, за която говорехте
– когато Кундалини се издига, първия път тя докосва този център тук (на челото – б.р.). Този център е разположен на
нивото на оптическата хиазма. Получава се разширяване на зениците и затова, ако очите ви не са затворени, тя няма
да се издигне. При хипнозата е точно обратното. Така че, моля, дръжте очите си затворени. И бъдете добри към себе
си, бъдете добри. Не се съдете, мислейки се за виновни. Това е първата мантра, която казваме на хората, особено на
Запад, където всеки изглежда виновен за нещо – не зная за какво – и то неизвестно. И то се усеща като блокаж на
показалеца, както ви казаха. Моля, преди да започнем каквото и да е, просто кажете в сърцата си: „Майко, аз не съм
виновен”.

Няма за какво да се чувствате виновни. В крайна сметка, каква вина може да имате? Какви грешки може да сте
извършили, та да не може да бъдете обгърнати от Божията любов? Така че просто не се чувствайте виновни за нищо.
Може и в Моята лекция да съм казала, че еди-какво си не е хубаво, няма значение. За Мен няма значение. Какъвто и
да е стилът, Аз зная как да си върша работата. Изобщо не се чувствайте виновни. Само кажете: „Майко, аз не съм
виновен”. Това е много важно, защото иначе се блокира тази ужасна Вишудхи. С тази вина развивате спондилоза в
Лявата страна и всякакви проблеми. Така че по-добре кажете: „Майко, аз нямам вина”. Едно просто нещо – „Майко, аз
нямам вина”.

Сега затворете очи. Моля, не се чувствайте виновни. Пак кажете, отново „Майко, аз не съм виновен”. Моля, не
отваряйте очите си, просто не ги отваряйте, моля.

Моля, поставете дясната си ръка, без да отваряте очи, поставете дясната си ръка на сърцето. После попитайте в
сърцето си: „Майко, аз Духът ли съм?”. Задайте този въпрос. Много прост въпрос, но той ще се установи. Смирено
попитайте: „Майко, аз Духът ли съм?”. Моля, кажете го 12 пъти. Самият отговор ще ви даде хладен полъх, течащ по
ръцете ви.

[Шри Матаджи духва три пъти в микрофона]

Сега поставете ръката си на върха на главата, където е областта на фонтанелната кост, където костта е много мека и
се нарича талу. Просто вижте дали от нея излиза хладен полъх. Можете да Ме помолите за едно нещо, защото Аз не
мога да ви го наложа, трябва да помолите за него. Трябва да помолите за вашата Реализация, казвайки: „Майко, моля
Те, дай ми моята Реализация”. Не мога да ви я наложа. Вашата свобода трябва да бъде уважавана. Ако искате да
отидете в ада, можете да вървите. Или ако искате да отидете в рая, това също може да се направи. Така че Ме
помолете за Реализация. Всъщност, не я давам Аз, но става по този начин.

[тук записът свършва]
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Бирмингам, Англия - 11 юли 1982 год.

Йоги: Дами и господа, огромно удоволствие е за мен още веднъж да ви представя нашата Майка Нирмала Деви.

Шри Матажи: Нека Бог ви благослови. Благодаря ви.

Аз съм радостна за това че д-р Уорън можа да ви обясни тези чакри, за които ви говорих вчера, защото в една кратка
лекция не е възможно да се обхванат всички тези точки. И ако получите Реализация и се развивате, тогава можете да
слушате Моите касети, които са стотици, и да разберете познанието, което е обширно като океан.

Както ви казах вчера, след като получите просветление, вие ставате познанието. Това е много объркващо твърдение,
хората не разбират какво означава да станете познанието. Неотдавна един господин дойде при Мен и каза: “Моят гуру
вече ми даде познанието”. А Аз попитах как. Той отвърна: “Ами той ми каза, че ми е дал познанието”. Попитах го: “Но
все пак, какво е това познание? Как можеш да вярваш, че той ти е дал познанието?” Тогава той каза: “Не, Майко. Той
ми докосна челото и видях светлина”. Аз му отвърнах: „Ти и преди можеше да виждаш светлината. Как така си
получил познанието?” Тогава той се замисли и попита: „Какво би трябвало да се случи ако съм получил познанието?”
Отговорих му: “Виж човека, който седи до тебе - той е различен, той е Сахаджа йоги. Той знае какво е Кундалини, знае
какъв е твоят проблем, какви са блокажите на твоите чакри, също така знае какви са неговите проблеми.” Тогава
мъжът Ме попита: “Как го знае?” Отговорих му: „Той е станал познанието”.

Както вчера ви казах, чрез вашата централна нервна система би трябвало да можете да чувства другите и вас самите,
и онова, което е във вас. Например, ако човек е луд. Когото е започнал да полудява, той не осъзнал, не е осъзнавал, че
вече е обладан и така полудява и това ще се случи. Не е осъзнал нищо. Постепенно е полудял и го пращат в лудницата.
Или човек, който има рак - той не знае и ракът се развива докато не му кажат, че му остават по-малко от 15 дни докато
умре. Това е на психическо и физическо ниво.

Човек, който е егоист, не знае, че е егоист, че подтиска другите, а другите са част и частица от самия него. Както
Хитлер никога не е осъзнал, че е бил такъв ужасен демон и че ще отиде в ада. А онези, които са били около Хитлер по
това време, не са разбрали, че един дявол расте в тяхното общество и този дявол ще дойде. Никой не е разбрал нищо
и изведнъж, след 11 години, той се връща като ужасна разрушителна сатанинска сила. Ако прочетете книгите,
написани преди неговия режим, ще видите, че хората действително са го подкрепяли, защото в тях се е казвало, че те
все повече деградират, а обществото също е в упадък и е нужен човек, който да наложи строгост и да ги направи
по-дисциплинирани; пишело се е, че имат нужда от дисциплина и че трябва да бъдат дисциплирани. И затова го
харесаха, дори младите студенти го харесваха, а когато Хитлер отиде в университета, той ги очарова, казвайки: „Вие
трябва да имате дисциплина, да бъдете изключително строги; вие не бива да ядете това, не бива да ядете онова,
трябва да станете много сурови”. И това беше много високо оценено от младите хора. Те не осъзнаваха дали този
човек е дявол или не.

Сега познанието е такова, че чрез него вие виждате финото във вас и финото в другите, а финото в нас и в другите има
за седалища чакрите. Това са чакрите, които се намират в нас и тези чакри откликват на нуждите при всякакви
критични ситуации, които имаме. Например, ако трябва да тичаме много бързо, можем да тичаме много бързо, защото
сърцето ни започва да бие, симпатиковата нервна система се задейства, а след това тези чакри я връщат в нормално
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състояние, доставяйки подходящата енергия на тази част, която е била претоварена. Те връщат всичко в нормално
състояние. В лявата страна и в дясната страна имаме две разклонения на симпатиковата нервна система и когато –
да речем - тези разклонения са твърде заети с чакрите, чакрите се разделят. А във всяка чакра има Божество и когато
Божеството заспи, тогава става разделение от Цялото, защото така ние сме свързани с Цялото. Нека да предположим,
че това е като два пръстена един върху друг. След като единият е счупен, вие се откъсвате от Цялото, контролът е
изгубен. Веднъж изгубили контрол, вие започвате да работите сами. Щом като клетката започне да работи сама, тя
става злокачествена, губи връзката с Цялото, което й дава равновесието, усещането за съразмерност и свързване,
колко да се развие и по този начин започва да се развива рак.

В наши дни в обществото се случва същото, защото обществото е станало егоистично, егото казва: “ Какво пък
толкова, какво нередно има в това, какво нередно има в онова?” Както днес, преди малко Уорън ви каза, че в нас има
дхарма. Ние имаме десет дхарми - Десетте опори, Десетте Божи заповеди, които трябва да спазваме. Защо? Защото
ако ги нарушите, тогава нарушавате равновесието във вас и когато нарушеното равновесие се задълбочи, след това
може да развиете някои от тези проблеми, които произлизат от дисбаланса. Това е причината да не може да се лекува
ракът, защото не можем да върнем клетките в нормалното им състояние, най-много можем да отстраним от тялото
клетките, които започват да атакуват другите и да ги правят също така его-ориентирани, но не можем да ги направим
отново нормални клетки.

Само чрез вибрациите можете да направите това, защото когато вибрирате центровете, те стават по-силни,
увеличават своята аура и така кръгът, който е бил малък, става по-голям и инервира двете страни, съединявайки ги. А
божествата отново се събуждат и клетките започват да получават послание от Цялото. Това е прост принцип, който е
един фин принцип, но как хората, които са болни от рак, ще разберат дали са болни или не. Понеже няма начин това да
се разбере. Но когато станете познанието, вие започвате да развивате сетивността върху вашите пръсти и има
декодиращи думи, декодиращ език, който ви казва кои центрове са блокирани и как да ги излекувате. Веднага
заставате нащрек, защото знаете какво се случва.

Сега, хората, които имат - да кажем - умствени проблеми, не знаят, че имат умствени проблеми, някои от тях изобщо
нямат представа за това. След това те осъзнават, че имат умствени проблеми. Един психиатър дойде да Ме види,
даже днес той беше с Мен. Той е Сахаджа йоги и лекува хора с психически заболявания. Той е психиатър, така че
винаги вижда неговите пръсти да треперят пред Мен - този пръст /на лява Агнйа - б.р./, вижда този пръст и този палец
/лява Свадистхана - б.р./. И ако безименният се движи, а другият трепери /лява Агнйа и лява Свадистхана – б.р./, това
означава, че някакво обсебване действа във вас. Толкова е просто. Сега той може да го изчисти, защото Сахаджа Йога
допълнително се грижи за изчистването. Но също обсебеният човек може да се изчисти сам, защото след като сте
научили какво е центърът и знаете божествата, които трябва да събудите, и ако знаете как да ги събудите, вие ще се
изчистите. По този начин хората с душевни проблеми могат да се излекуват.

Преди малко тук на пътя имаше човек с душевни проблеми; докато той говореше, Аз бях в стаята. На улицата
говореше всякакви неща: “Вие трябва да търсите Исус, трябва да видите Бог.” Вижте, той самият има душевни
проблеми. А човек с душевни проблеми води другите към какво? Към приют за душевно болни. Той говореше толкова
високо: „Вие трябва да търсите Господ, вие трябва да видите Бог!” Как? Как ще търсите, само с четене на лекции
„търсете Господ, вижте Бог” ли? Това ли е начинът? Ако Аз ви кажа сега да насочите вашето внимание навътре - както
сега стоите пред Мен – това е лесно. Вашето внимание е насочено към Мен. Сега насочете вашето внимание навътре.
Можете ли да го направите? Можете да кажете: “Да, правим го.” Да, но всъщност изобщо не го правите.

Нещо трябва да се случи отвътре. Докато не се случи нещо, вниманието ви не може да се насочи навътре. Много хора
просто вярват във фалшиви нища и продължават да вярват в тях, докато не пострадат. Виждала съм много хора да се
държат така - фанатиците в тяхната рационалност се превръщат или в абсолютно жестоки, или в безполезни, или в
агресивни хора, или в досадници. Някои от тях в действителност се превръщат в полулуди, докато други полудяват
напълно. Така че вярвайки в нещо без никакво познание за него, е твърде безполезно.



Трябва да има опора. Можем да кажем, че в Индия имаме сикхизъм, който е много велика религия, но хората, които
принадлежат към него, изглежда не са никак велики. В крайна сметка Гуру Нанак им е казвал много пъти, че не са
никак велики, защото той знаеше за това, знаеше какво говори. Той беше инкарнация на Първичното същество, беше
Първоучител и щом е казал, че не бива да се пие, то е така. Казаха ми, че в Англия сикхите пият дори повече от
шотланците. Това е най-странното, представете си. Същото е и при исляма, защото Мохамед Сахиб и Нанак Сахиб са
един и същ светец и говореха за едни и същи неща. Моисей говореше за същото. Попитайте евреите какво правят. Той
казваше, че силни питиета, алкохол, всичко подобно трябва да се избягва. А по времето на Мохамед Сахиб нямаше
цигари, затова той не говори за цигари, затова мюсюлманите уж не знаят и си казват: „Цигари може. Това не е важно.”

Така че виждате как тези съвети са доста неясни. Има много нови групи. В Индия имаме толкова много и всякакви
общности, че ако отидете в тях, ще се смаете. Като джайнистите - те не ядат месо, но пък пият. Можете ли да си
представите? Пиенето е против вашето съзнание, това е факт. Всъщност Махавира говореше за Чайтанйа и за нищо
друго. Буда никога не каза да не ядете месо, което не означава, че трябва да ядете месо. Онова, което искам да кажа,
е, че Той никога не е говорил за това, то не е толкова важно. Самият той, Буда, самият Буда умря, защото яде сурово
свинско. Той отиде в една къща. Чуйте, Буда беше реализирана душа, велика личност, беше инкарнация. Той влезе в
къщата, като гост. Изведнъж се появи там и един човек, ловец, каза: „О, Буда, ти дойде при нас. Какво да ти дам, какво
да направя?” Буда отговори: “Имам малко време. Каквото имаш, каквото ми дадеш.” Ловецът каза: „Убих едно диво
прасе, но трябва да се сготви, а това ще отнеме време.” Буда отговори: “Добре, дай ми половината от него” и умря от
това. Ще бъдете учудени, че дори и в джайнизма Наминатх беше първият – той беше братовчед на Шри Кришна - и на
сватбата му имаше голямо тържество с много хора, но без джайнисти. Представяте ли си, когато Наминатх видя
толкова много убити птици, които после бяха сервирани, изпита неприязън към храната и каза: “Добре, никога повече
месо”. Но джайнистите отидоха в другата крайност - вегетарианството. Имам предвид, че те самите могат да бъдат
много жестоки, но на тях това не им пречи, могат да стигнат до такива крайности, че не можете да си представите.
Така че това е бил проблемът с религията - че стигате до крайности в нещата.

Първото нещо за религията е да не се стига до крайности, това е основата на всяка религия. За християнството знаете,
че Христос казваше, проповядваше да нямате нищо общо с мъртвите. Той изтръгна мътрвите духове и ги постави в
прасетата и прати прасетата в морето; всички знаете историята. Но във всички църкви всякакви мъртъвци лежат под
краката ви. Не знаете как да вървите в църква. Те всички лежат там долу. За щастие Аз съм живяла в Лондон, или за
нещастие - бих могла да кажа - живях близо до църква през цялото време докато бях в Лондон. А през нощта виждах
всички мъртъвци да излизат от техните гробове и си казвах: “О, боже, децата седят тук, молят се на Бог и и какво ли
прихващат?” Нищо друго в католицизма, или в т.нар. християнство, не е довело до такава катастрофа (както мъртвите
духове – б.р.). Докато пък основите на всяка религия бяха опровергани от последователите й. Първо, Христос е Този,
който контролира мъртвите. Той е Този, който е премахва въздействието от мъртвите и напълно ги забранява. Където
и да отидете, във всяка църква... Не знам, но в Индия, някък си само в Индия не се прави така, не знам как са успели -
но тук във всяка църква, където и да отидете, навсякъде лежат мъртви тела. Сахаджа йогите сега не ходят на църква,
защото са изплашени. Ако един Сахаджа йоги прихване мъртъв дух, получава главоболие; веднага щом разбере, вече
не иска да ходи там. Но човек, който не е Сахаджа йоги, ходи на църква, прихваща бхутовете и не знае за това.

Една от Моите последователки имаше майка католичка, много закостеняла католичка. И тя беше специалист по
математика, много твърда католичка. Майката дойде да Ме види и Аз й казах, че трябва да се откаже от целия този
фанатизъм да ходи на църква, защото в църквата има всякакви мъртви тела, но тя не искаше да Ме слуша. След
всичко това, на около 60 години подобни хора са луди всъщност и тя започна да използва бидето за тоалетна чиния и
разни други такива. Но иначе всяка неделя сутрин ще се събуди, ще се приготви, ще отиде на църква и ще се върне
добре подредена. Щом дойдеше неделя, ставаше, облечаше се добре, отиваше на църква и се връщаше. И все някой я
водеше до там, а после я връщаше обратно. Но един ден се случи, че тя се изгуби и дъщеря й се обади на полицията да
пита какво да прави, защото майка й се е изгубила. Тя беше много притеснена. Обади Ми се и й казах: „Ще я намериш.
Тя е добре и ще се прибере.” След три дни тя си дойде от някъде, бог знае откъде, върна се и отново се започна същото
– да използвай едно вместо друго, напълно като луд човек. Но полицията не каза нищо, освен че е по-добре да я



настанят в дом за стари хора. Така я настаниха на такова место, където живеят само стари хора. Моли, Моята
последователка Ми каза, че най-учудващото е, че хората там са предимно католици и християни и всички са направо
луди, а медицинските сестри си имат доста неприятности с тях. Но всяка неделя старците се приготвят и отиват на
църква, специално направена за тях. Можете ли да си представите? Просто вижте тази обсебване. Това си е обсебване
в нас. Трябва да знаем - това са обсебения. Поради тях не сме свободни, а сме роби на тези неща.

Това е едната страна на робството, а другата са нашите навици, които ни заробват. Те ни заробват. Аз съм виждала
хора, дори един министър, който седеше с Мен - руски министър, по принцип човек с много власт - и изведнъж стана,
изведнъж той стана и каза: “Трябва да вървя ”. “Какво се е случило?!” – “Аз съм болен човек”. – “Какво ви се е
случило?’ “Вижте, аз съм футболен запалянко и не мога да остана повече. Футболният мач трябва да е започнал.”
Представяте ли си!? Той беше основният домакин, имаше и много други хора, а той просто не можеше да седи - имам
предвид, че той не можаше да се задържи на стола, а искаше само да стане и да си тръгне, и той просто... Бях смаяна.
Той нямаше сили да се контролира. Тоест, не знам, но трябва да е имало някакво обсебване от този футбол идващо в
него. Какво е това? Толкова голям, зрял човек да се държи по този начин?!

Това е нищо; други навици, които имаме, са много по-лоши, много по-лоши са и ни заробват. Ние можем да живеем без
тях. Всичко на този свят е за нас, ние не сме за нищо. Ако нещо може да ни зароби, трябва да разберем, че ние сме
господари на всичко. Дали столът ви създава удобство или ви съдава неудобство, не e важно. Важните неща не ви
заробват. Нищо не трябва да ви заробва. Този, който е крал, който е император, се притеснява най-малко. Дори да
оставите такъв човек на улицата, той ще спи добре. Ако го сложите където и да е, той ще е щастлив. Такъв човекът е
истински император, а не е император, който не може да живее без пълен комфорт. Ако той е роб на комфорта, в такъв
случай не е император.

Всички тези неща можем да научим, когато нашата централна област Набхи чакра е събудена, когато светлината се
разпространи в този център, във Войда - зеления цвят, който виждате. Тогава онова, което веднага се случва, е, че в
тази светлина вие не виждате нищо, но светлината работи, просветлението е такова, че заработва. Светлината
действа сама по себе си. Можете ли да си представите? Самата светлина действа върху вас. Имахме един доктор,
който много обичаше виното, питиетата. Аз никога не ви казвам да не пиете, никога не съм го казвала, защото не
искам хората да избягат. Не, нищо подобно. Седнете удобно, просто получете вашата Реализация, после ще разберете
защо. Този човек се отказа от пиенето на следващия ден. Но след това трябваше да отиде в Германия и си помисли:
“По-добре да опитам някое специално вино”, както му харесваше преди. И пробва някакво вино, а след това дълго
повръща. „О, лошо – каза, така лош беше вкусът. Никога не съм опитвал толкова отвратително нещо”. Аз никога не
съм му казвала нещо подобно. Просто се случи. Той спести пари. Можа да си купи различни неща със спестените
пари. Той беше свободна птичка. Но Аз не трябва да ви казвам това, защото толкова се отъждествяваме с разни неща,
че дори да кажете, че нещо може да се случи в Сахаджа Йога, много хора ще го отхвърлят.

Индентификациите са стигнали толкова дълбоко в нашето същество, задълбочили са се толкова много в нас. Нашите
ръце са да видят, че ние не сме свободни хора, никак дори – може и да сме свободни политически или по закон, но
това е толкова повърхностно. Духът е единственото свободно нещо в нас. Той няма провали, няма навици, не се
прилепва към нищо, а е напълно необвързан и излъчващ радост за нас, което прави нашия Дух, нашето внимание
толкова просветено. Просветленото внимание, както ви казах, не е вниманието, което подразбираме - има светлина и
ние я виждаме - нищо подобно. Но с просветленото внимание съзнанието ни се просветлява, така че започваме да
усещаме другите хора чрез ръцете си, както онзи човек, който седеше вчера. Трябва да сте видели... /Майка говори на
някого на хинди– б.пр./

Веднъж един господин Ми каза: “Вашата енергия е различна от моята”. Нищо подобно. Ако имате негативна енергия,
за известно време ще се тресете, определено ще се тресете за кратко. Безспорно, особено ако имате много негативна
енергия. Както веднъж на една програма имаше някакви хора, някакви брахмини, които бяха силно против Мен,
защото Аз не съм брахмин. Те казаха: “Не искаме да има програма на Майка”. Аз не знаех тази история, а и те никога
не Ми казаха, но застанаха пред Мен и започнаха да се тресат. Попитах ги: “Защо се тресете толкова?” Те казаха: “Ние



сме брахмини и разбрахме, че Вие сте Шакти и затова се тресем ”. Попитах: “Но защо се тресете така? Никой не се
тресе тук”, а те посочиха други четири човека. Отвърнаха: “Вижте, те също се тресат”. Отговорих им: „Отидете и
разберете от къде са дошли”. Отидоха и разбраха, че онези хора бяха дошли от лудницата. Казах им: “По принцип вие
би трябвало да видите кои хора се тресат и какви са, не някой друг. Така че ако има негативна сила, все пак ще се
тресете малко.”

Но трябва отново да видим каква е ползата, каква е ползата да получим тази енергия в нас. Това е много важно,
защото ние сме ориентирани към ползата хора. Всичко трябва да е от „полза”. Та какво имаме -нещо, което да е от
полза на този свят? Нищо. Ако имахме нещо, от което да има реална полза, не бихме се прехласвали по нищо друго.
Прехласването продължава, така че трябва да заключим, че каквото и да имаме сега, то не е най-висшето. Ползата от
най-висшето е, че щом го получите, всичко става просветлено. Всичко се просветлява. А останалото става
относително - всички тези променящи се неща, всички краткотрайни неща, всички онези, които се опитват да ни
заробят. Всички тези неща са привлекателни на външен вид, но отвътре са като змии. А ние трябва да станем
необвързани личности... /Майка говори на хинди – б.пр./ това е някакъв проблем, но... държейки се на разстояние,
по-добре...

Нашата представа за религиите е тази да ходим на ограничена църква, да движим в ограничено общество, в
ограничен клуб, да правим точно едни и същи неща, да носим един вид дрехи, да носим едни и същи шапки и така
принадлежим на една религия. Няма нищо такова, всичко е направено от човека, всичко е изкуствено, а всичко, което
е направено от човек, е изкуствено. Знаете го. Даже е написано на всички дрехи, че са направени от човек, че тъканите
са „човешка изработка”, сякаш не е създадено от Бог. Хората са направили свои собствени религии и се борят за тях.

Религията е в самите вас, във вашето същество. Няма нищо общо с безсмислиците, в която хората я превърнаха. Тя е
качество на личността. Както въглерода има четири валенции, вие имате тези десет валенции. А ако тези валенции
липсват, тогава какво се случва? Това е като химическо съединение - виждали сме, че ако една от валенциите липсва,
то атомът става отрицателен и тогава се свързва с други. Тоест има отрицателни и положителни валенции. Така че
ако имате няколко допълнителни валенции, тогава вие „скачате" върху други хора, а ако имате по-малко - друг
„прилапва” вас . Същото се случва с въглерода. Тези валенции в нас съществуват, за да ни дадат равновесие. Това е,
което Уорън ви каза – какво значат.

Когато получите вашата Реализация, вашата Дхарма, вашите десет Божи заповеди се просветялват, тоест вие
придобивате сили. Вие ставате такива, преминавате отвъд религията. Не е нужно да я следвате, просто ставате. Вие
ставате толкова интегрирани. Да речем, някои хора не са виждали картофи. Те няма да ги харесват, просто не ги
хареват. Преди да осъзнаят, че е станало точно обратното. Дори да не бива да ядат картофи, ще ядат повече.

След Реализацията няма да е така, просто няма. Вие сте толкова интегрирани. Нашата вътрешна поддръжка става
толкова просветлена, че приоритите ни се променят напълно. Ние започваме да съдим всичко по вибрациите. Сега
имаме едно момиченце. Виждали сте я в Индия с Мен. Тя яде много малко, на практика не яде твърда храна, но ако Аз
й дам нещо, тя ще го изяде. От никой друг, но ако Аз й дам нещо, тя ще поиска още и ще го изяде. Изненадващо е, тя
разбира вибрациите. Ако разбирате вибрациите, тогава е много лесно да запазите вашите десет валенции
непокътнати. Защото имате силите и не само това, а вие просто не харесвате нищо друго, защото искате вибрациите
да текат и вибрациите текат. Духът излъчва чрез вашата централна нервна система радостта, която е качеството на
вашия Дух. Започвате да усещате радостта. Когато започнете да усещате радостта, тогава не искате да я изоставите
за нищо, просто не искате да се откажете от нея, вие искате да се наслаждавате.

Така ставате познанието и вниманието, което всъщност е разположено в тази област и е подкрепяно от черния ви
дроб, става просветлено и - както ви казах вчера - дори седейки тук, ако искате да усетите нещо за някого, можете да
го разберете. Както сега видях, че един господин седи малко странно. Разбрах, че не седи правилно и му казах:
“Седнете добре”. След това забелязах, че този човек се безпокоеше, а не Аз и го попитах: “Имате ли някакви
проблеми?” И тогава нещата се оправиха.



Така чрез вниманието си вие веднага разбирате хората, какви са проблемите им. Седейки тук, вие можете да
разберете вибраците на всички. Например, сега можем да кажем, ако тук няма някой руснак - това да го кажа ли? - че
техният президент е обсебен. Той е обсебен човек и Аз когато отида в Русия, ще го извадя от обсебването. Той е
обсебен човек. Там се занимават с тази пара-психология. Същото ще се случи и в Америка. Ще се случи. Ще се случи
навсякъде, ако се опитвате да практикувате духове, спиритуализъм и всякакви неща, които наричаме смашана видйа
(знание за мъртвите – б.р.), всякакви абсолютно ужасни неща, наричайки ги с претенциозни имена като
„парапсихология”, „харизматично движение” или както още им казват. Това не са нищо друго освен духове, само
мъртви духове. Всички тези хора се занимават не с друго, а с духове. Викат мъртви духове и ги наричат Светия Дух.
Представете си! Това „харизматично” движение е друго ужасно нещо. Не знам как да ви кажа за него. Но трябва да
кажа, че всичко е станало толкова фино, че никой не знае, че това са скорпиони, ужасна сатанинска сила, работеща
чрез хората и привличаща ги към духовете. Някои казват: “Майко, все пак има добри и лоши духове.” Но защо? Защо?
Защо да се ходи при мъртвите? Вие не знаете кои са добри и кои - лоши. Как ще знаете? Защо да стигате до мъртвите?
Ние трябва да бъдем в настоящето. Не трябва да бъдем в миналото.

Така се случва когато загубите вашите валентности - тогава отивате наляво. Когато отидете /твърде/ надясно, ставате
много сурови, не ядете всякаква храна, не ядете това или онова. Можете да станете много его-ориентирани хора и
преминавате на другата страна, наречена надсъзнание. Лявата страна е Колективно подсъзнание, а Дясната страна е
колективното надсъзнание. Когато започнах Моята работа, реших да не говоря за мъртви духове. Аз казах си, че ще се
справя без това, но е невъзможно. Три години Аз не говорих изобщо за тях. Не говорех за божества, не говорех за
нищо подобно. Три години се справях, но после се появи госпожа Аманда, която практикуваше всички тези неща и
обсеби толкова много хора, а хиляди ходеха при нея. Тя им казваше кой кон ще излезе първи, къде са изгубените пари,
всякакви подобни неща и хиляди хора се трупаха при нея. Ние имаме толкова малко хора, а разни тантрици се
появяват и тогава не можете да контролирате флуидите и така се получава връзката с всеки от тези ужасни хора. И
тази жена наистина Ме накара да говоря за подобни неща, а те съществуват. Отивайки наляво или надясно, вие си
създавате проблем, защото навлизате в непозната зона, която е много опасна, много опасна.

За ваша информация, ракът се причинява от движение твърде наляво. Не съм виждала нито един пациент с рак, който
е разбрал причината. Например, тези фалшиви гуру или инициации чрез разни ужасни хора, или четене на книги от
левострани хора като - как му беше името - Рампан, Сампан... Всички така наречени будисти, всяко подобно нещо
може да причини рак. А скоро тук гледах много хубав филм по вашата, английската телевизия. Показаха едни лекари,
които бяха правили проучване и казваха, че са видели как ракът се активизира от протеини, които лекарите са
идентифицирали. Наричат ги протеин 52 и протеин 58. Така са ги нарекли, но са установили, че протеините идват от
зона, която е образувана в нас от нашето създаване, тоест това е колективно подсъзнание, а имат също снимка,
фотография. Имам предвид, че каквото съм казала преди около 10 години, те го повтарят чак сега, достигнали са до
това ниво и просто трябва да прекосят границата, да получат тяхната Реализация. И тъй като самите докторите не
могат да достигнат тази зона, не могат да излекуват рака, най-много могат да го спрат. Могат да се опитват да
намалят вероятността и всичко останало, но не могат да предоставят пълно лечение, защото не могат да изтеглят
напълно болните от тази зона, а винаги може да бъдат погълнати от нея. Понеже тази област е устроена така. Много е
интересно да се види как нещата са причинени вътре в нас.

Този център е един от най-важните, защото ни дава нашето търсене и нашето чисто търсене трябва да бъде насочено
към Духа, към нищо друго. А онези хора, които вървят в погрешна посока, които са навеждали чело пред погрешните
хора, всички те развиват една изпъкнала ивица на челото си, а тук има 11 центъра /напряко на челото/, които се
подуват и това са 11-те центъра, наречени Екадеша Рудра, които отговарят за разрушението, пълното разрушение –
което се нарича още Калаки, или Майтрейа, или идващия на бял кон Христос /Конникът на Апокалипсиса – б.р./. Щом
тази изпъкнала ивица се установи, започва да развива все повече и повече и предизвиква разрушение. Трябва да
кажа, че много хора взимат идеи от несъзнаваното, виждала съм хора да рисуват или показват картини,
изобразяващи много дяволски създания със стърчащи от квадратни им глави ужасни неща. Не зная как получават



идеите си, но това е факт.

Сега се вижда, че всички разрушителни сили са в действие, те също развиват силите си. Ние трябва да бъдем много
внимателни, силно предпазливи. Ако сте отишли твърде на ляво или надясно, може де не сте били много зле, направо
зле хората да не ги е било грижа. Но днес сте в толкова рискова ситуация и така чувствителни и уязвими, че трябва да
бъдете изключително внимателни. А скоростта на разрушение се развива много по-бързо, ала тази на съзиданието
трябва да стане по-висока. Вие трябва да виждате по-далече. Имам предвид, че когато погледнте какво е
конструктивно, оказва се - нищо. Ако очетете вестник - от сутринта до вечерта ще се появи само една добра новина -
че принцесата е родила красиво момче. Останалото е ужасяващо. Помолете ги да публикуват нещо хубаво.

Казах на журналистите да публикуват нещо за Сахаджа Йога, но те не се заинтересуваха. Интересува ги само ако има
злополука, нещастен случай, умрели и убити хора; искат да сложат всякакви снимки на хора, които са били убити, и
където е имало война, все такива неща. Нямат време за някоя добра новина. Някое добро съобщение, нещо за любов?
Не ги искат.

По този начин виждате как всяка работеща днес организация изгражда его-ориентирани организации, дори всяка
благотворителна организация не е нищо друго освен его-ориентирана. Аз самата съм била с много такива
организации, работила съм с тях и бях учудена на тези хора, които не притежаваха благотворителност;
благотворителността е нещо, което трябва да дойде като състрадание, просто трябва да струи от вас. Но е нещо като
маскировка за печелене на по-добра позиция или по-добър статус, това е нелепо. Човек, който проявява
благотворителност, всъщност е човек, от когото тя просто тече. Какъв е белегът за благотворителност ? Ако нещо е
част и частица от Мен, тогава към кого проявявам благотворителност? Ако този пръст ме боли, дали ще проявя
милосърдие към него? Аз трябва да се грижа за него не само защото ме боли. Трябва да го направя, да го разтрия или
каквото е необходимо. Трябва да направя нещо и ето това хората не разбират. Всички тези наши преструвки ще
отпаднат един ден и ще разберем, че сме си губили енергията за нещо много, много тривиално.

Всъщност Всепроникващата енергия прави всичко, ние не трябва да правим нищо. Повярвайте Ми. Ние не трябва да
правим нищо. Колко цветя се превръщат в плодове, точно сега? Кой върши тази работа? Колко семенца поникват
точно в този момент? Кой го върши? Колко деца се раждат в този момент? В човешкото тяло никаква чужда материя
не може да просъществува, никаква чужда материя. То винаги се опитва да я отстрани. Но що се отнася до човешкия
плод, не само че тялото го задържа, но го поддържа, подхранва го, грижи се за него, помага му да расте, а когато дойде
точното време, го отделя. Кой прави това? Ние приемаме всичко за даденост. Например нашите очи - ако сте лекари,
ще можете да видите колко единно и сложно нещо е създадено за око, така че да виждаме хората през тези очи. Кой е
направил всичко това? Дали ние сме го направили? Можем ли ние да направим дори едно око? А виждаме, че има
толкова много различни очи. Това е състраданието на Бог, това е Силата на Бог, която е всепроникваща. Когато
получавате за първи път вашата Реализация, първия път ще усетите състрадание. Вие усещате тези вибрации,
усещате, че има такава Всепроникваща сила. Сега можем да разберем, че Вскепроникващата сила съществува и
тогава можете да видите огромната й любов. Вие можете да го постигнете. Можете да я развиете. Използвайте я. Вие
сте инструментът, както каквам Аз. Вие сте учителят. Само трябва да станете силата, да я приемете.

Надявам се, че Уорън ви е казал как дойде при Мен. Аз не... Той просто дойде след телефонно обаждане. Той имаше
Моя номер, а човекът, който го прати, му казал големи приказки за Мен - че съм много недостъпна и всякакви подобни
глупости. Аз съм най-достъпният човек. Той просто Ми се обади и Аз му казах да намине. Той дойде в Моята къща и
получи Реализация, а сега започна да обучава в Австралия толкова много хора. Имаме ашрами в седем града на
Австралия, Англия е най-летаргична, трябва да кажа. Седем града в Австралия сега са готови да я получат. Има
толкова много хора, които работят за това, защото след като сте получили светлината, вие я давате на другите.

Така сега стигаме до друг център по-нагоре, центърът на Майката на Вселенета. Бащата обитава в този център, в
предишния център - Набхи чакра - издига се и след това се установява в дясната страна. Това е бащинството. Да
речем, вчера един господин Ми каза, че има проблеми с неговата астма, не знам дали се върнал или не. Дали той е



тук? Да, добре. Този мъж има астма. Разбира се, Аз му казах, че има проблеми с астмата заради многото системи за
просене в Индия. Индийците просят много, разбирате ли. Отделно от това, тя идва от бащината скръб. Бащата е
починал и самият баща не искала да го остави, притеснява се за сина си. Това може да се случи с всеки от нас. Ако
човек е груб към сина си, това е Принцип на бащата, или ако синът е груб към баща си, бащата е наранен – това е
Принципът на бащата. Той се нарушава ако случайно баща ви умре, а вие усещате болката от това през целия си
живот. Това може да се случи тук, вие получавате сърцебиене от дясно, и така получавате астма. Казват, че в
хомеопатията се смята, че я хващате заради повече напрежение, защото когото сме под напрежение, виждате ли, ние
си спомняме нашите бащи – „Ако той беше тук, би направил или чул това”. Понякога в подсъзнанието това работи така
и по този начин си навличате проблеми. Толкова е просто да се поправи, че ще се изненадете, че ако просто издигнете
просто така Принципа на бащата в човек - бил той отхвърлен баща, жесток баща или син, който е изгубил баща си -
всичко е възможно. Просто трябва да поставите ръката си на тази част и да кажете мантра, една възхвала, която ще
издигне или пробуди бащинството, ще го накара да разцъфти, и ще бъдете излекувани. Много е просто.

Централното сърце е управлявано от Майката на Вселената, Тя ни дава чувство за сигурност. Когото сте на 12 години,
костта която е тук отпред, започва да отделя антитела. Тя създава антитела вътре до 12-годишна възраст и след това
тези антитела са истинските войници на Вселенската Майка. Ние я наричаме Джагадамба на санскрит, а те се
разпространяват из цялото тяло и където има атака, те се информират един друг и се борят с атаката. Тези антитела
са създадени в гръдната кост, предната част - можем да кажем – на ребрата, където те се срещат, заради /да се борят
– б.р./ болното място. Казват, че тази част се създава до 12-годишна възраст.

Какво се случва при жените специално, те също така са майки? Когато тяхното майчинство е поставено под съмнение,
те получават проблем. Да речем, съпругът на една жена флиртува и очите му шарят и всякакви такива, то тя е
несигурна и нейното майчинство е поставено под въпрос, а когато има предизвикателство срещу него, у жената
появяват се проблеми тук /дясно сърце – б.р./ и след това тя хваща болести на гърдите, рак на гърдата, и всичко това
е породено от несигурността на жената. Ако една жена е несигурна – несигурна поради каквато и да е причина - тя
развива рак на гърдата. Имаше едно млада жена, омъжена за католик или нещо подобно. Беше смесен брак и
роднините на момчето се опитваха да я притесняват много. Това е много често срещано в Индия, но тук също - както
виждам – и те се опитваха да правят всякакви номера на двамата, на нея, на нейните родители и момичето разви тази
несигурност в себе си, така че хвана рак на гърдата. А когато сме жестоки към другите, ние не знаем, че им
причиняваме рак. Какво ни пречи да бъдем мили към момичето, което в омъжено нашето семейство, което е дошло
при нас? Ние сме експерти да казваме на другите нещо, което ги наранява. От деца се научаваме как да говорим на
другите така, че наистина да ги нараним и наравайки ги, им причиняваме рак. Но това човек осъзнава едва когато
получи своята Реализация. Тогава вие истински осъзнавате колко много страдат хората, защото вие също чувствате
малка болка там /на показалеца – б.р./. Целият ви стил на говорене, целият ви стил на поведение, на комуникация с
другите се променя напълно. Този център е много важен, отляво е страната на майката и самата Майка. Ако една
майка е луда, вие имате проблеми там, може да получите ... ние го наричаме .... сърце.

Има две сърца: едното е сърдечната чакра. Ако една майка е фанатичка, ако една жена е фанатичка относно храната и
всякакви подобни, децата също стават такива. Опасно е да си играем така с децата – да се налага пълна дисциплина
върху детето, да се държи изкъсо, да върви направо като кон, да се държат нещата под контрол. На децата трябва да
се позволи да имат тяхната свобода. Всъщност когато ги подтискаме прекалено много, те се превръщат хулигани. В
Индия е по-добре, защото хората знаят как да възпитават децата си. Те позволяват на техните деца да имат цялата
свобода - просто им дайте представа за достойнството и когато децата са така свободни със своите родители и
детство, докато станат на 4 или 5 годинки, стават много достойни. Например, тук виждам деца да използват думи,
като “Изчезвай, разкарай се”. От къде са научили тези думи? Научили са ги от техните родители или техни приятели,
все от някой трябва да са ги научили, защото подобни думи обикновено се говорят от деца – „Изчезни”. Виждала съм
малко дете да казва “Изчезвай”. Имам предвид, че е прекалено да го кажеш на някой, но се случва просто ей така,
защото не разбираме как трябва да говорим пред децата, колко почтени да сме. Можем да бъдем най-непочтените
хора, това няма значение, бихме могли да бъдем абсолютно развалени хора, но дори и мошеникът знае, че трябва да
се държи подобаващо пред децата си, защото децата му могат да станат същите; дори една проститутка ще разбере,



че трябва да се държи подобаващо, иначе детето ще подхване проституцията. Здравият разум говори, че каквото
правим, децата го приемат много лесно, така че каквото искате да им дадете, каквото искате да им предадете, по този
начин трябва да се държите пред тях.

Но понеже в наши дни като общество не обръщаме толкова много внимание на децата, изобщо, жените - имам
предвид – жените все още са толкова, майките са все още като булки – знаете ли - заети да си търсят нов съпруг;
съпрузите са все още като младоженци, търсещи си нова съпруги, а децата, бедничките, не знаят къде да
отидат/гледат. Бог знае какво ще се случи с техния живот. Дори производителите не ги е грижа. Вчера исках да купя
рокличка от чист памук за малко дете. Не можах да открия никъде, не можах да намеря в целия Дербишър, а също в
Лондон - за ваша информация – такава от чист памук. Имам в предвид, не се замисляме, че децата не могат да
понасят тези изкуствени, създадени от човека влакна. Те са много опасни, много лоши за тяхната кожа. Когато бяхте
малки, използвахте памук и памучни пеленки тук, а защо давате тези ужасни неща на вашите деца, каквито вие никога
не сте имали. Докато станат на вашата възраст, ще имат петна по лицата си, ще бъдат... Не знам какви болести може
да имат по кожата си. Никой не осъзнава, че този вид детски ританки, които използвате, дрешките, който използвате
за тях, са много опасни. Не знам какво ще стане с децата. Нещата, които те използват, вие никога не сте ги носили,
докато сте били малки - повярвай те Ми - и това е времето, в което те наистина изискват пълно внимание, а е времето,
когато са съвсем измъчени. Дори промишлеността не се интересува от тях. Защо не се направят памучни дрехи за
малките деца? Всъщност искам да кажа, че правителството трябва да направи закон да не се правят детски дрехи от
изкуствени неща. Те може да са опасни за вас, няма значение, но на малките деца не можете да давате да носят
атомни бомби. Това е прекалено и тези модерни времена - мисля - са най-жестоките за децата и затова много малко
деца искат да се родят в тези напреднали държави. Ние трябва да понесем товара в Индия. Ако не сте мили към едно
дете... Представете си, две деца са убити от техните родители. Що за общество имаме? Всяка събота и неделя в самия
Лондон... Мислех, че е другаде в Англя, но Ми казаха, че в Лондон две деца са убити от техните родители. Не съм
чувала нищо подобно в Индия. Каква е тази жестокост срещу децата?! Не знам какво постигат жените с това. Кога ще
покажат лакираните си нокти и грим пред Бог? Толкова жестокост съществува, толкова егоцентризъм и след това
всички тези деца развиват тези проблеми и имат сърцебиене, имат много слаби сърца. Те са ви поверени. Бог ви
дарил с толкова хубави деца, че вие трябва да да Му благодарите за това. Те не са някакви излишъци, което са ви
дадени. Благословия за вас е, че Бог ви е дал деца. Ако една жена в Индия няма деца, тя ще обикаля и риде, ще се
моли на всеки бог и всеки пророк и на всички, за да има дете. Докато в Германия сега прирастът е към минус 5%. На
жена, която има пет деца, се плаща като на министър-председател и дори повече, но тя не би имала. Жената казва:
„Ще си разваля фигурата”. Къде ще носите тази фигура, не мога да разбера?! За какво вие е тази фигура? Кой се
интересува от нея? Защо? Защо? Защо трябва да правим себе се толкова евтини? Ние сме майки и трябва да се
гордеем с нашето майчинство. Майчинството е най-висшето нещо, което жената може да постигне. Имам предвид, Аз
съм го постигнала, защото Аз съм Майка за хиляди и мисля, че най-великото нещо, което може да се случи на жената,
е тя да стане майка. А едновременно Майка и Гуру, можете да си представите Моя хал. Това се отнася и за вас, когато
трябва да кажете на вашите деца да направят нещо и те ви ядосват, а вие не искате да им кажете нищо. Така че тогава
трябва да им изиграете някои сладки номерца, за да възпитате. Толкова интересен и красив живот е да бъдеш Майка.
Вие трябва да сте горди да бъдете майки, но бих казала, че би трябвало мъжете да бъдат обвинени, защото не се
интересуват от майки; те се интересуват от все по-млади и по-млади момичета. Това е признак на извращение,
всъщност това е знак за пълна перверзия.

По времето на Мохамед Сахиб имаше много, много жени и много малко мъже, защото много мъже бяха убити. Така че
Мохамед Сахиб не знаеше какво да прави и се замисли. Те са били прагматици, както ви казах вчера, в обществото
човек трябва да е прагматик. Так хората казали: „Добре, трябва да има бракове, защото без брак всяка връзка е
адхармична и е срещу валенциите”. Така Мохамед рече: „Ние трябва да се женим, добре. Сега имаме повече жени, така
че нека да разпределим жените според мъжете, които имаме. Ако имаме повече мъже, тогава ще постъпим по друг
начин.” Но трябва да го понесем. Означава, че трябва да приемем колективно разрешение, а колективното
разрешение трябва да е благословено. Той каза: „Добре, ожени се за пет” и самият той остана учуден. По онова време
мъжете бяха много чувствителни, не биха се оженили за младо момиче. Така старите мъже не можеха да се женят за
млади момичета. Те казваха: „Как можем да се женим за тези млади момичета? Нали виждате?”. Тогава Мохамед



каза: „Добре, аз ще се оженя за едно.” Защото тогава той беше в безизходица, понеже не бяха останали млади мъже.
Така че какво да прави? Но ако днес попитате 80-годишен мъж, той с голямо желание ще иска да се ожени за
18-годишно момиче. Истински стар глупак е, защото не разбира. Не разбира, че това момиче няма да го уважава като
съпруг и той няма да може да се наслади на живота с нея като нейн съпруг. Той е един дядо, пра-дядо. И би трябвало
да се държи като пра-дядо. Това е идеалната връзка, която би трябвало да имате с по-младо момиче.

Всички тези идеи днес са объркани – отношенията ни с другите. Всяка жена „трябва” да бъде привлекателна. Защо?
Всеки мъж „трябва” да бъде привлекателен. Защо? За какво? Какво ще постигнете с това? Каква е ползата?
Привлекателността е хубаво нещо, стига да не сте отблъскващи, стига да поддържате идеално отношение с другите.
Ако връзката се превърне в нищо повече от тази между куче и кучка, по-добре е да оставите тази идея. Това е
абсолютно грешно. Да тичате след нещо, което не е нашият път. Хората трябва да живеят с достойнство и с чувство за
идеализъм, що се отнася до връзките помежду си. Ако просто си казвате „Какво толкова?”, тогава настава анархия.
Ако всичко е „какво лошо?”, тогава всичко става лошо. Не само едно нещо е погрешно, а всичко е погрешно. И ако
искате да имате едно процъфтяващо общество, то трябва да се придържате към идеалите на вашето семейство. Това
е много важно, но се случва веднага щом получите вашата Реализация и Аз не трябва да ви чета лекция за това, а вие
просто го направете и се превръщате в много добър съпруг и много добра съпруга.

От Сахаджа Йога могат да се получат красиви семейства и има толкова много, виждате ги. Има много красиви
семейства сега в Сахаджа Иога; и велики деца, велики мъдреци, които искаха да се родят, са се родили в тях. Много
велики деца искат да се родят в Англия сега и много се родиха, но не знам как се отнасят с тях. Хората не ги разбират,
защото нямат вибрации да видят дали децата са мъдреци. Но в Англия са родени толкова много реализирани деца, че
понякога съжалявам за начина, по който се отнасят с тях. Никой не знае, че те се раждат реализирани. Как само
приказват, говорят само мъдрости. Всички тези деца са оскърбявани и унижавани от нас. Ние сме толкова невежи
спрямо тях. Бих казала, че са много смели, те са много храбри да се родят в страни, където не са оценени и за тях не се
грижат. Другата крайност е в нашата страна /Индия – б.р./, бих казала, където хората ще продадат цялата страна в
името на децата си. Имам предвид, че в Индия нещата отиват твърде далече. Това е друга глупост, която правим, но
нещо средно е вие да обичате вашите деце и ги уважавате. Те са под ваша опека. Те са реализирани души. Те са
мъдреци. Те са основите на новия свят, който ще дойде, и ето това една майка трябва да научи. Трябва да се уважава
достойнството на майката. Аз съм сигурна, че всички вие трябва да сте уважавали вашите майки много, но сега не
знам дали ще бъдете уважавани като майки.

Щом се утвърди това, че самата майка е на най-високата позиция, която една жена може да достигне и тя е да бъде
уважавана, тогава също ще се променят всички приоритети сред жените, защото какво иначе могат да направят? Те
нямат място като майки и просто им писва от техните деца, мислят си каква е ползата от майчинството. Това е
безкрайна работа. Всичко това може да се промени, когато човек промени себе си отвътре, когато стане
трансформацията. Точно сега. Това е просто едно от проповедите, които можете да чуете на някое много
ортодоксално място, бих казала, но цялото това общоприето схващане става част и частица от вас и вие така се
хармонизирате с него, абсолютно сте настроени на тази вълна, че го харесвате. Харесва ви да обичате по този начин
вашата съпруга и никоя друга; съпругът харесва да я обича по специален начин; докато съпругата също обича съпруга
си по специален начин. Това се случва. Няма никаква несигурност, иначе ще се върнете и ще откриете, че вашата
съпруга е избягала с някой. Представете си! Що за ситуация?!

Откакто дойдох тук, през първа година се шокирах. Имахме едни съседи. Тя беше на 48 години, нейният син беше на
около 22 и имаше приятел на 20. Тази жена се влюби в това 20-годишно момче, а имаше още три деца, които изостави.
Къщата беше продадена, цялата къща, защото има закон, че тя взима половината от собствеността или нещо такова, а
трите дъщери сега са на улицата. Трите най-малки деца останаха на улицата?! Кой ще се грижи за тях? Тази
48-годишна жена се прави на младоженка, знаете ли, ще ходи на църква и ще се жени. Няма никакво достойнство в
това, никаква любов, никаква обич. Уж следвате Христос, а Христос е казал „Не пожелавай...” И Аз казвам: “Да нямаш
лъстиви очи”. Той е стигнал до толкова фино ниво. Уж следваме Христос, носим кръстове и ходим на църква. Къде
сме ние?



Така с вас стигнахме до друг център. Това е Вишудхи. Това е много важен център в човешките същества, защото
когато този център е събуден, вие ставате свидетели. Ставате колектива, това е центърът на колективното същество.
Вие ставате, повтарям, вие ставате колективно същество, когато този център е събуден. Той е много важен. И сега, тъй
като съм с вас, трябва да ви кажа от какво страдаме ние и от какво страдат индийците. Онова, от което страдат хората
на Изтока, е друго. Например, източните хора страдат от прекалено говорене, дясна Вишудхи, както казваме, а хората
на Запад страдат от не-говорене; специално в Англия хората никога не говорят. Всъщност трябва да ги ощипете; и
никога не се смеят. Това е проблем, те просто се усмихват и това се смята за добри маниери, а понякога говорят много
скучно.

Лявата Вишудхи е нещо, което е много по-фино от това, което си мислим. Получава се много забавна ситуация, когато
имате /проблем с – б.р./ лява Вишудхи, и това е много често срещано сред западните хора, защото те са развили ново
чувство за вина. Имам предвид, всеки е виновен без да е ходил на курс за това, без да е сгрешил; всички са виновни
през цялото време. Като една жена: „Ох, аз съм толкова виновна”. – „Какво стана?” – „Аз не й благодарих.” - „Добре,
няма значение, в крайна сметка за какво да си виновна?” Или „Ох, толкова съм виновна”. - “Какво е станало?” - “Разлях
малко кафе.”- “Е добре, това няма значение? То може изчисти.” Какво има да сте виновни? Но хората изпитвайт
незнайна вина. Не знаят защо са виновни, защо през цялото време изпитват това чувство. „О, господи, не трябваше да
го правя, не биваше да правя така”. За какво? Каква вина, каква вина можем да имаме? И тази вина е ужасно нещо.
Виждала съм го като се започне от Америка, Англия, Португалия, Испания, Италия, цяла Швейцария, всички тези
места, само лява Вишудхи е първият и последният проблем, който трябва да се превъзмогне.

Имаше една жена, която казваше: „Майко, аз съм виновна заради Виетнам” Попитах: „Виетнам?! /Войната – б.р./
Виетнам приключи преди много време. Какво ще направиш за това?” – „Да, обаче съм виновна.” - „Но защо? Какво ще
направиш? Какво те засяга? Каква е връзката ти с това? Защо си виновна?” – „Просто се чувствам виновна”. Каква е
тази безсмислица, всеки я е развил.

От къде е дошло това? Нека видим източника. Първият източник идва от Библията, която е много погрешно
тълкувана. Казва се, че сте грешници и че сте родени грешници. Това е абсурдно! Това означава, че единствено вие
осъзнавате греховете, не животните. Вие сте тези, които осъзнавате собственото си невежеството, не животните. Вие
сте единствените, които осъзнават собствената си слепота, а не другите, не и животните. Защо? Защото във вас е
развито това „Аз”. Този „Аз”, както ви казах вчера, е развит, защото егото и суперегото се срещат тук, защото сте си
изправили главата, защото тази чакра /Вишудхи/ трябваше да се просветли. Изправихте главата си и егото и
суперегото се кръстосаха тук, калцираха се, вие получихте вашето Аз и затова си мислите: „Аз сбърках” или „Аз
постъпих правилно”. Добре, но не бива да мислите така. Животните не мислят така. Те не се притесняват. Те трябва да
правят това, което искат. Никога няма да седнат и да кажат: „Аз съм виновен”. Срещали ли сте някое животно, което
казва така, с изключение на човешките същества? През цялото време се случва. Това е мит, много голям мит във вас,
с който живеете. Абсолютно, повярвайте Ми, няма нищо такова като вина и вината ви изяжда през цялото време,
потопява ви в инертността, която ви кара да се чувствате изгубени. За този център е много важно да бъде отворен.
Затова преди всичко, преди да започна някоя програма, казвам на хората: „Една мантра, която трябва да кажете, е
„Майко, аз не съм виновен. Майко, не съм виновен. Майко, аз не съм виновен.” 16 пъти. Това е наказанието, че сте
виновни. Ако сте виновни, трябва да бъдете наказани. Нали? /публиката се смее – б.р./ Така, това е наказанието за
вас - да кажете: „Майко, аз не съм виновен. Майко, не съм виновен.” Кажете го 16 пъти и така ще се отървете от него.
Толкова е практично. И действа. Иначе получавате спондилит, имате болки в сърцето, получавате този тип ръка, как я
наричате, „ледена” ръка. Всички проблеми идват с това и всичко е заради митичната вина, която си изработвате.

Сега се появява друг мит, източникът му - мисля - са психолозите, така наречените психолози. Те нямат никакъв усет
за психето, защото нямат никакъв начин да навлязат в душата. Това, което правят те, е само да записват, да откриват
и да се опитват да лекуват хората. И колко луди хора са излекували? Сахаджа Йога трябва да е излекувала хиляди, а
колко луди са излекували те? Не са излекували никого, напротив - ако отидете на психолог, можете да станете по-луди.



Те самите са луди, защото когато психолозите разговарят с хората, не знаят, че си имат работа с патологични случаи, с
анормални случаи. А когато работите с патологични случаи, вие самите се натравяте от това, или – може се да кажете
– се заразявате, а не знаете как да се защитите. Юнг е единственият психолог – бих казала - защото той беше доста
съвършена личност след като получи Реализация. Той говори за това, че един лекар може да се разболее. Сега
започнаха да се стават патологични.

Като бедния Фройд, недозрял, който именно заговори за секса и други такива, но сам беше извратен човек. Той
почина от рак. Какво е постигнал в живота си? Беше толкова извратен. Имам предвид, представете си, беше окаяна
душа, която почина от рак. Как може навсякъде да го пробутват, какво толкова е направил? Каквото и да е говорил,
хората го приемат за библейска истина, някои вярват повече на Фройд отколкото на Библията, всъщност вярват
повече на него отколкото на Христос. И ако вие сведете до минимум думите му, той е превърнал човека в сексуален
обект. Вие не сте нищо отвъд това, нищо повече от това, нищо друго, само това. Представяте ли си, да сведете
достойнството до това ниво?! Като Майка просто ще отбележа тактично, че бедният човек трябва да е работил с много
патологични случаи и е прихванал от тях, и те са му дали тези погрешни идеи. Той е работил само с душата, с Лявата
страна, която започва от тук и завършва тук, завършва във вашето суперего. А пристрастяването към секса ви води
към супереготото, което значи, че ви води към вашето подсъзнание и Колективното подсъзнание. Сега, всички ваши
проблеми със секса са заради това емоционално поведение, а всички перверзии ви отвеждат към Колективното
подсъзнание. Имаше една девойка в Индия, което беше много ненормална. Тя дойде при Мен и каза, че иска да бъде
мъж, иска да бъде с момичета и да се ожени за момиче. Искаше да се облича като мъж. Попитах я: „Наистина ли?”.
Така че й дадох лечение чрез Сахаджа Йога и открих, че в нея има мъж, а от женското в нея не беше останало почти
нищо; мъжът, който я беше обсебил, й даваше всички тези мъжки идеи и тя говореше така. Тя беше обсебена личност.

Всички тази ненормални неща идват, защото сте обсебени. Имаше едно момиче в Куба, дойде при Мен от Куба в
Америка. Ниска млада жена, много дребна, добре изглеждаща и Ми каза, нейният съпруг Ми каза: „Майко,
изненадващо, моята жена може да изпие с лекота бутилка чисто уиски и не се напива”. Казах на жената: “Добре,
седни”. Направих й бандан, както се казва, и видях един голям, огромен като бъчва, наистина много едър негър да
излиза от нея. Погледнах я и я попитах: “Познаваш ли някой негър?” Тя отговори: „Майко, видяхте ли го? Виждате ли
го? Той е този, който пие; аз не пия”. Така Ми каза. И когато той беше откъснат от нея, тя се превърна в такава сладка
съпруга.

Когато се подчините на всички тези ненормални поведения, те ви водят към Колективното подсъзнание, където ви
обсебват такива ужасни хора, но също могат да ви насочат към Колективното надсъзнание, ако станете много, много
егоистични. После може да се превърнете в Хитлер – „Какво му е лошото? Какво толкова? Какво му е грешното на
Хитлер?” Нищо грешно, беше съвсем прав, когато каза, че идва да спаси цялата арийска раса и знаеше, че е създаден
за това. Бог трябва да е бил изненадан да чуе всичко това. Имам предвид, вие трябва да създавате разнообразие,
нали? Но си е така. Имам предвид, че с тези абсурдни неща, които вършите през живота си, казвайки “Какво лошо
има?”, вие се хвърляте в онези ями, от където няма измъкване без някакъв товар на главата, а този товар забърква
всички подобни неща и ставате анормални личности. След това ще стоите на улицата и ще викате като луди, а ако ги
провокирате ще стане дори по лошо, така че е по-добре да не спорите с подобни хора. Забравете за тях. Всичките тези
фанатици, които виждаме, не са нищо друго освен обсебени хора. Повечето от тях са обсебени. Бих казала, че толкова
много от президентите и деспотите, повечето от тях са обсебени. Аз се срещам с тях, ръкувам се с тях, те треперят
пред Мен и Аз знам, че са обсебени. Как са там? Не би трябвало да са там. Те са обсебени. Те обсебват други хора. Те
ги карат да действат и цялата тази агресия започва чрез обсебващите им сили.

Именно това е центърът, който ви връща към нормалното и после щом Кундалини се издигне и докосне областта на
фонтанелата кост и я отвори, след това от вашата глава, чрез този център колективната личност започва да се
проявява. Вие ставате колективната личност, отново ставате – ще кажа - това е едно обновяване. Не като „Ние сме
братя и сестри, дайте да създадем едни Обединени нации и да правим добри пари от това”. Това е една актуализация,
а вие чувствате другите хора вътре в себе си. И ето това е най-важното.



Този център – всъщност, мога да говоря ви за това не знам колко часа - но този център има 16 подсплита и се грижи
за вашите очи, нос, уши, гърло, всичко, шия, дори за вашето лице и всичко това е ръководено от този център.
Колективната личност, колективното същество има лице, което има особен коефициент, и дори лицето може да
излъчва вибрации. Но това трябва да се види само чрез вибрациите, така вие ще знаете кой е Колективното същество.
Най-важна е тази част на главата /челото – б.р./, за която ви казах; особено когато се прекланяте пред погрешни неща.
Най-голямата преграда е челната кост на мозъка, който се нарича мурдха на санскрит. Тя е много важна. Когато се
издуе, се образува голяма бариера и ставате човек, напълно откъснат от Всепроникващата сила. Това означава, че
цялата закрила, цялото напътствие, всички подхранващи неща, всичко започва да изчезва от вашия живот.

Сега продължаваме до този център тук, който е много важен и за който трябва да ви кажа... въпреки това? Сега ще
завършим лекцията с центъра Агйа, който е разположен в централното тяло на хипофизата и епифизата и контролира
нашето его и суперего, между оптичната хиазма; съществува един много малък и фин център, някой хора го наричат
третото око. Третото око, което те виждат, не е това, за което Аз говоря. Третото око е окото, което вижда навътре, а
не навън. Този център е много важен и е украсен от божеството Махавишну, както е индийското име, а английското е
господ Исус Христос. Това е много важен център.

Казва се: „Търси твоя господ”. Къде търсите вие? Къде съществува той? Той трябва да бъде събуден и пребивава тук,
защото повечето от вас идват от тази традиция. Аз искам да говоря за... въпреки Махавира и Махабуда; двамата също
пребивават в нас. Махавира пребивава тук /суперегото – б.р./, Буда пребивава тук /егото – б.р./, а Христос пребивава
тук, в центъра, вътре в мозъка. Много е важно това, което всички християнски институции са пропуснали за Христос -
че Христос трябва да се роди в нас, т.е. трябва да се събуди в нас. А това се прави само чрез събуждането на
Кундалини и щом Той е пробуден в тази точка, егото и суперегото, и двете се всмукват от Него в резултат на Неговото
пробуждане. И това е велико нещо, ето защо Той казва: „Аз съм вратата”. А хората Го разпнаха, но разпъването беше
също така театър, защото егото и суперегото бяха притиснали тази точка толкова силно, че за да я преминете, се
нуждаете от някой, който да гарантира преминаването. Той беше самият Омкара, божествената личност, която никога
не умира, и премина през тази точка. Кришна, който беше на това ниво, казва: ... /думи на хинди или марати – б.р./ -
“Тази Божествена сила, този Омкара не може да бъде убит от никой”. Не може да бъде унищожена от никой и самият
Кришна се роди като Исус Христос, за да създаде този проход за нас и така доказа, че не може да бъде убит.

Но всички те са свързани помежду си. Това ще го откриете в Сахаджа Йога, бих казала, защото щом обратната връзка
е установена, трябва да зададем въпрос – „Каква е връзката между Исус и Кришна?” И вие можете да я откриете по
вибрациите си. Всички те са свързани един с друг. Тясно свързани. Христос е казал: „Тези, които не са срещу Мен, са с
Мен”. Никой не се е опитвал да разбере кои са тези. В Библията е казано: „Аз ще се явя пред вас като огнени езици”, но
никой не се е опитал да разбере какво е това или какво е Дървото на живота. А това е Дървото на живота. Така че Той
трябва да бъде пробуден във вас и това е основното, за което е казал: „Този някой ще дойде и ще го събуди, така че
вие завинаги ще познаете Моят Баща”. Сега коя от институциите, носеща името на Исус Христос, върши тази работа?
Онова, което правят, е да организират вяра или карнавал, да събират пари, да строят църкви, или нещо подобно. Вие
трябва да изградите всяко човешко същество като храм, събуждайки Христос в него. Това се е имало предвид под
„кръщение”, но чрез човек, който извършва кръщение в истинския смисъл на събуждане на Кундалини, която достига
областта на фонтанелната кост, наречена Брахмарандра, и така си проправя път. Кой е правил това? Никой. Аз
посетих църква, която се наричаше „Обединена Църква”. Те бяха обединили всички църкви, вярвам, а също всички
богове по света. Всякакви фалшиви гуру са там, всички видове. Нямат никакво разграничение. Толкова съм смаяна.
Христос не беше толкова дипломатичен, бих казала, заради начина, по който бичуваше тези хората, а после каза: „Ако
са горещи, можем да се справим с тях”. Ако са „горещи” означава, че са блокирали и ние ще се справим с тях. „Ако са
хладни, ние ги харесваме. Ако са средно положение, ще ги изплюя от устата Ми”. Това са Неговите думи заради онези
половинчати хора, които се спогаждат с дявола, а говорят за Бог. Как ще изпълнят обещанието си? Защо не събудите
вашия Христос във вас и да видите за себе си? Ще бъдете удивени, когато издигнете Кундалини и Кундалини се
издигне до това ниво, но не може да премине нагоре. Сред всички християни това е проблем. Трябва да ги помолите
да кажат „Отче наш” и тя действа. Това е мантра.



През цялото време, когато този център е блокиран, защото Кришна е колективно същество – „Аллах ху Акбар”
означава същото – вие, реаализираните души, трябва да поставите пръстите в ушите си и да кажете Аллах Ху Акбар, и
вашата Кундалини ще се издигне. Вие можете да видите богатствата на Кундалини в триъгълната кост, можете да
видите издигането на Кундалини, можете да усетите извирането на Кундалини в Сахасрара в точката, от където идва.
Така вие влизате през Дверите на Христос, който всмуква тези две институции и проправи пътя тук, а щом Кундалини
да се издигне над Агйа, вие оставате без мисли.

Лимбичната зона е Царството Божие, от където сте ръководени и Кундалини преминава. Това е последната работа,
която трябва да се извърши, и сега е свършена. Сега е свършена на масово ниво. Това трябва да се свърши, трябваше
да бъде извършено, то беше предсказано. Времето е дошло. Но къде са хората, се чудя понякога. Сега Аз съм с вас в
Англия. Ще се удивите, че в Индия тези хора /йогите тук – б.р./ са виждали хиляди и хиляди хора там да получават
тяхната Реализация в селата. Тук Аз открих, че хората не желаят Реалността, която би трябвало да ви служи. Тук поне
англичаните идват, но индийците са много малко и не се задържат. Това е толкова учудващо, не мога да го разбера.
Учудващо е как нещата се развиват. Кога ние ще се захванем с това? Имам предвид, че е безплатно, не трябва да
плащате нищо, то ви принадлежи, спонтанно е, има го, но все още хората получават Реализация и се изгубват. Толкова
е изненадващо.

Аз работих тук - няма да повярвате – десет години, сега вече са осем години, осем години. За четири години, за
първите четири години имах шест човека. Стигаха до някъде, тръгваха надолу, тръгваха нагоре, а после - надолу. Казах
си: „Що за хора са това?” Четири години! Можете ли да си представите? В Индия отивам за три месеца и идват хиляди.
Да не би само малцина от тях да бъдат спасени, както е казал Йоан? Той казва, че само „малцина”, хиляди ще бъдат
спасени. Това ли ще направим на Запад? Но Англия е минимумът. Ще се удивите, дори Италия е по-добре, Швейцария,
Женева са много по-добре. Какво става? Тук бягат след човек, който иска ролс-ройс, който иска 15 ролс-ройса, а ....
/липсва откъс – б.р./ самите тях и направиха ролс-ройс за него, а когато дойде, му дадоха ролс-ройса. Представете си,
казват, че той е съвършен учител. Не е останал чист разум в мозъка им, за да разберат как така ще получат Духа за
някакъв безсмислен ролс-ройс. Поне в Дербишър, хората от Дербишър не са се впечатлили много от това, защото ги
правят тук /колите – б.р./. Вие не можете да направите Бог. Можете ли? Вие можете да направите ролс-ройс, добре.
Можете ли да размените ролс-ройс за Бог? Те тичат подир толкова ужасно нещо, като... друго ужасно нещо е някой да
се опитва да ви учи как да летите. Съпругата на един директор седи тук, тя започна да страда от епилепсия, дъщеря й
получи епилепсия, всички станаха епилептици, а плащаха с хиляди паунда. Три хиляда паунда за летене? А
заподскачаха като жаби, представяте ли си? С чист разум трябва да помолите този гуру да се хвърли от наклонената
кула в Пиза. Мисля, че това беше направено само с тази цел; и вижте дори той да може да лети дори един инч
по-високо. Защо не използвате вашия интелект? От вас се очаква да бъдете най-балансираните и интелигентни хора.

Вчера Аз ви казах, че вие /англичаните – б.р./ сте поставени на най-важното място във Вселената, в Сърцето. Англия е
сърцето на Вселената. Но сърцето е летаргично. Какво мога да направя Аз? Вие трябва да Ми кажете. Какво да
направя, за да изпомпам това сърце до Реалността. Те уж са търсачи. Не бих казала, че са търсачи. Когото дойде
времето на хипарството, хиляди станаха хипита; но те приемат всички абсурдни неща много лесно, а защо не нещото,
което търсите. Това е извън границите на Моя ум. Не мога да разбера. Аз не дойдох на това място като емигрант,
както ви казах, просто Аз дойдох тук, защото нещо се случи и Моят съпруг беше избран за тази страна, което беше
важно, което - мисля - беше предречено или трябваше да се случи. Но трябва да ви помоля сега да проверите това и да
разберете, че Уилям Блейк беше този, който каза: „Пророците ще бъдат в тази страна.” И още – „Божиите люде ще се
превърнат в пророци и те ще имат силата да правят другите пророци”. Това е Сахаджа Йога. Нищо друго освен това.
Той е обещал толкова много неща, дори е описал къщата, където живея, описал е къщата, която сега заемаме, точното
положение; той е описал в такива подробности ашрама, от където се ръководи нашата фондация, че Аз съм удивена.
Той е толкова велик мъдрец и пророк, родил се в тази велика страна, а никой не желае да види истината. Какво да
направя Аз? Надявам се скоро хората да разберат, че те трябва да поемат много голяма роля, много важна роля в
трансформирането на цялото човечество и да го спасят от тези пагубни времена. Те са тези, които трябва да поведат



хората в Божието царство. Аз мога да се надявам и благославям това.

Нека Бог ви благослови!

За щастие имамаме Сахаджа йоги от много добър стандарт в Дербишър, наистина. Това е учудващо и Блейк е
споменавал Дербишър доста. Те искаха от Мен да отида в Дербишър. Казах, че Бирмингам Ми беше достатъчен и
няма да ходя в Дербишър... А йогите: „Майко, молим Ви...”. След това той каза, че Блейк е споменал да дойда в
Дербишър... Ето как Аз съм тук и се надявам, че този център определено ще създаде много добри Сахаджа йоги.
Велики пророци могат да бъдат създадени от това. В крайна сметка Блейк е споменал Дербишър много силно.
Препоръчва го, но днес, докато се разхождах с кола, открих, че не е заради хората, занимаващи се с черна магия, а тук
хората се захващат с ужасни, ужасни неща. Бях притеснена, доста разтревожена. Това е много е опасно. Опасно е за
вас, вашите деца, вашите семейства, за всички. Аз открих тези „лоши зрънца”. Бях удивена как процъфтяват тук.

Нека Бог ви даде сила и необходимата мъдрост, за да разберете как сте свързани с великото дело на Бог.

Ако имате въпроси, можем да отделим четири-пет минути. Вчера много хора задаваха въпроси. Всъщност, първо, само
Аз позволявам на хората да задават въпроси, защото, второ, си е загуба на време. Сега не задавайте лични въпроси,
на които ще обърнем внимание по-късно - лично може да им се отговори - а само общи, ако искате да питате. Моля,
задавайте въпроси по принцип.

Въпрос: Вие самата виждали ли сте Бог?

Шри Матаджи: Защо задавате този въпрос? Какво право имате да питате това? Този човек индиец ли е?

Същият човек: Самата Вие виждали ли сте Бог?

Шри Матаджи: Първо, вижте вашия Дух и след това ще говорим за това. Защо задавате такъв въпрос? Вие индиец ли
сте? Тогава поне запазете някакви обноски, моля, седнете. Този тип арогантни въпроси не бива да се задават –
„Виждали ли сте Бог?” Защо трябва да Ми задавате такъв въпрос? Какви правомощия имате, за да Ме питате за
подобни неща? Аз трябва да ви попитам: „Усещали ли сте вашия Дух?” Добре. Първо, почувствайте вашия Дух. Ето
защо Буда никога не е говорил за Бог. Вчера само ви казах, защото изведнъж пожелахте да видите Бог. „Вижте Бог.”
Имате ли очи да видите Бог? Вие не можете да видите Мен, как може да видите Бог?! Първо станете вашия Дух, тогава
ще говорим за това.

Да. Едно малко дете няма да отиде и говори на царя и няма да го шляпне по лицето, нали? Дали трябва да прави така?
Ние трябва да знаем нашите дарове, нашите мариади, специално индийците трябва да знаят. Понякога съм
изненадана, че се задават въпроси, като „Виждали ли сте Бог?”. Независимо дали съм го виждала, защо трябва да ви
казвам? Но какво казва той?

- Оставете, нека да чуем друг въпрос.

Шри Матаджи: Не се дръжте така, не се дръжте така, това е много арогантно. Изненадана съм, че вие учите... толкова
лесно. Това никога не би го направил индиец. Много неудобно. Просто си представете, ако Аз съм Го виждала, как
щяхте да Ми повярвате, нали? .... /думи на хинди или марати – б.р./... Имам предвид, що за въпрос е това „Виждали ли
сте го или не?”.

- ... този микрофон, добре? Бих искала да видя...

Той е магистър по дървена философия, нещо подобно, но в Индия няма да намерите подобни хора. Не знам откъде са
тези материалисти, абсолютно груби хора. И какви въпроси Ми задават?! Не се прави така, никога.



Аз съм тук да ви дам Себереализация, това е всичко; а вие би трябвало да я получите. Тя е ваше право. Това е една
банка, бих казала, и Аз трябва да ви подпиша чековете. Това е всичко. Ако получите вашия чек подписан, това е
всичко, край. Това е Моята връзка с вас. Няма да ви говоря за Мен самата, та да Ме разпънете още веднъж. Христос
се опита да каже нещо за себе си и те го разпнаха. А ако Аз му отговоря - разбира се Аз знам за Бог - той няма да го
приеме. Ако кажа, че не знам, той пак не ще го приеме. Глупаво е. Индийците въобще не са глупави; те са много мъдри
хора, трябва да кажа. Изненадвам се от къде е дошла тази глупост. Много са мъдри, индийците са много мъдри,
защото това е Йога Бхуми. Нашата държава е толкова древна. Не познавате местата в тази страна. Аз не мога да ги
съдя по хората, които вие виждате. Не, не, не. Това е много велика страна. Вижте. Не знам какъв е въпросът. Те са
много повърхностни хора, които са дошли тук, крайно повърхностни. Има няколко велики души също така, бих казала,
но не съдете тази велика страна. Веднъж пътувахме до Индия със съпруга Ми и му казах: „Вече долетяхме до нашата
страна”. Той попита: „От къде знаеш?” Отговорих му: „Виж вибрациите. Цялата страна е вибрирана, атмосферата е
вибрирана”. Той се учуди: „Наистина ли?” Отвърнах му: “Отиди и питай пилота”. Ние седяхме на първия ред, той отиде и
го попита. Пилотът каза: „Сър, току-що я стигнахме, преди минута”. Толкова велика страна е тази. Цялата Кундалини
на Вселената обитава в тази страна. Можете ли да си представите! Кундалини! А те не желаят да я видят, това е силата
на желанието, което пребивава там, но те нямат сили да го видят. Аз самата съм изненадана, а от онези, които са
дошли също като гуру, ужасни хора, правещи пари, от тях се срамувам. Ако случайно съм в Индия или понеже съм
засрамена, понякога ние... какво са направили с това, което имаме. Ние имаме такова страхотно наследство, вие сте
просто един филиз, просто сте отвън. Вие сте дървото. Ние сме корените. Вие не можете да живеете без нас. Ние сме
вашите корени, но виждам, че не мога да разбера тези корени...

Добре. Това е загрижеността на Майката.

Нека я получим сега. Сега сложете вашите ръце срещу Мен, моля. Всички свалете обувките си. Вие трябва да търсили.
Каква е ползата да идвате на Моята програма?



1982-0712, Пуджа на Шри Бхуми Деви

View online.

Пуджа на Шри Бхуми Деви Дерби, Англия – 12 юли 1982 г. [Пуджата се чества на открито в един много студен и
ветровит ден. Когато Шри Матаджи пристига, поглежда нагоре към небето. После Тя сяда на стол и взема едно малко
момиченце в скута си, и го държи там по време на цялата лекция.] Днес казвах на Рустам, че днес би трябвало,
разбира се, да направим пуджа на Бхуми, защото Тя всъщност е ядосана, понеже е създала такива прекрасни
природни красоти в тази част на страната, докато хората, които живяха, тук не разбраха красотата, която Тя им е дала,
и се опитаха да се захванат с грозни и много греховни методи да призовават сатанинските и негативните сили. И това
много Я разсърди – усетих го, когато онзи ден излязохме навън. И то е направено поради хорското невежество, без
съмнение, но все пак някои хора даже съзнателно се ровят в подобни неща. Това е нещо много сериозно, защото вие
каните, поканвате сатанинските сили да изработят вашето разрушение. Тези сили никога не са ваши приятели; те
винаги са разрушителни, никога не могат да ви бъдат приятели. Тъй като вие сте (про)излезли от съзиданието на Бог, а
те са разрушенията, то те никога не могат да ви бъдат приятели. Така че Природата трябва да е ядосана от това (Шри
Матаджи поглежда нагоре – б.р.) и те си мислят, че тази страна не заслужава пуджа (Шри Матаджи се усмихва – б.р.).
Това си е тяхно собствено решение, намеквайки, че тази страна не заслужава... Но Аз си мисля, ... не зная в какво се е
превърната тази страна – тази част от страната – и какво би трябвало да направя. Да се накаже някой е много лесно,
а да се ядоса е още по-лесно. Но да има човек равновесие, и разбиране, и състрадание, е трудно. Те не могат да имат
търпението на една майка – хубаво, мога да ги разбера – но те трябва да се подчинят. Нещо трябва да се направи,
трябва да бъде направено. Ние трябва да го изработим. Даже да трябва да ида до ада, Аз ще трябва да го изработя.
Това Ми е работата. Ето за това всички те и вие, всички заедно, трябва да ми помогнете. Защото целият този гняв,
всичко, ще отмине. Онова, което ще остане, е постижението, постижението, което сме осъществили чрез нашето
постоянство и нашето търпение. Така че щом осъзнаем постижението и важността на постижението, ние не се
поддаваме на тези моментни настроения (Шри Матаджи бързо поглежда нагоре – б.р.). Ние трябва да бъдем
абсолютно спокойни и да го разбираме. Иначе по този начин сте играчка в ръцете на негативните сили, защото те
искат да ви притесняват, а вие в яда си сте играчка в ръцете им. Така че всъщност когато сте ядосани, в
действителност вие вървите срещу себе си. Ставате играчки в ръцете на негативното. Така че каква е ползата да се
ядосвате и да избухвате? Това е адресирано към тези сърдити природни неща (Шри Матаджи поглежда нагоре и се
смее – б. р.). Добре. Сега трябва да започнем нашата пуджа, защото си мисля, че ние би трябвало я да започнем и
всичко ще се нареди с пуджата. И без това, когато дойдох за първи път в Англия, казах, че има голямо проклятие на
Богинята над тази страна. Наистина. Тогава климатът беше същият. И човек не можеше дори да излезе пред вратата.
Ние стояхме в Алуич, помня. А колата стоеше, да речем, на десет стъпки, а ние не знаехме как да стигнем до нея –
толкова ветровито беше. И си бяхме облекли палта и всичко останало, но беше ужасно ветровито. И тогава казах, че
тази страна наистина е под проклятието на Богинята. Но този, който проклина, може да оттегли проклятието, нали?
(Шри Матаджи се усмихва – б. р.). Но това е Вишнумайа – вечно много ядосана. Всъщност Тя е много, много сърдита
по природа. Когато се разсърди, се опитва да покаже яда си. И както знаете, при това положение, Тя е част и частица
от Мене, но тази Моя част и частица подсказва – както да речем, че нещо гори и Аз си слагам крака в него, а кракът Ми
подсказва, че това нещо е горещо и по-добре да не си слагам крака в него – ей такова нещо. Така че да видим как
пуджата действа днес. Това е голямо предизвикателство за всички нас. Нека да я направим с шраддха – не с
ашраддха – само така ще се подейства, сигурна съм, че ще се получи. Вие сте Моите по-добри деца (Шри Матаджи се
смее – б.р.). Нека Бог да ви благослови.
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1982-0815, Shri Yogeshwara Puja: God of Yoga

View online.

Пуджа на Йогешвара Лондон, 15 август 1982 г. Днес е велик ден за всички нас и празнуваме превъплъщението на
самото Първично същество на тази земя като Шри Кришна. Много аспекти на Неговото същество са били описвани
пред вас в Моите лекции, но най-великият аспект на това Първично същество е, че Той беше Йогешвара. Той е Богът
на Йога, Йогешвара. Той е господарят на нашата връзка с Божественото. Без Неговото разрешение и одобрение не
можем да бъдем Сахаджа йоги. Той беше Йогешвара и истински Йоги е човек, които получава пробуждане на
Йогешвара вътре в него. По думата “Йога” разбираме връзката на нашето внимание с Божествеността. Но все още не
осъзнаваме какво се подразбира, какво означава, какво би трябвало да стане с нас. Разбира се, вие получавате сили.
Щом станете Духа, веднага получавате сили. Едната от тях е Колективно съзнание, която е дарба от Шри Кришна и
така започвате да усещате колективността. Вашето его и суперего се всмукват навътре и се освобождавате от вашите
карми и обусловености, започва формирането на един нов период. В какво се състои специалното, величието на
Йогешвара? Той е Ишвара за вас. Той е Ишвара за всички йоги и Неговата същност е такава, че за Него всичко е една
игра, Лийла. За Шри Рама това не беше игра. За него животът беше сцена, на която Той показа как да се води един
много дхармичен живот като Мариада Пурошоттама. Шри Кришна се въплъти, за да покаже, че Той е Лийладхара –
Този, който играе Лийла, играта. Всичко е една игра, цялата вселена е игра. Всичко е създадено от Ади Шакти, трите
Гуни не са нищо друго, освен една игра. Той изрази това чрез собственото си въплъщение. Все пак какво е Йогешвара?
Лийладхара е Този, за когото вселената е игра. Той е оста, а на периферията е само игра. Всичко освен вашия Дух,
всичко друго е фалш. Може да се каже, че всичко друго е шега, играе се един театър, нищо сериозно. Духът е
единствената истина вътре в нас, останалото е неистина. Не може да има много видове истина. В санскрит има само
истина и неистина, сатйа и асатйа, няма десет думи за истина. Когато това се случи, когато това велико събитие стане
вътре във вас, тогава ставате едно с Духа, получавате сили, без дори да сте достатъчно зрели, без разбирането ви да е
на високо ниво и сърцето ви да се е отворило (напълно). Добре, за начало получавате силите. Така притежавате вяра с
отворено съзнание. Ако имате вяра чрез преживяването й, тогава продължавате напред. Когато започнете да
използвате вашите сили, виждате, че се проявяват, понякога се удивявате как вдигате Кундалини на хората, как я
свързвате, как им давате Реализация, как ги лекувате. Удивени сте как става това. Така може да се каже, че всичко
това е вградено вътре във вас и е започнало да се изразява. Въпреки това има много, което да се прояви, да се
установи и да ви накара да израстнете. Йогешвара е една от много важните точки и трябва да разберете, че докато не
последавате пътя на Йогешвара, не можете напълно да установите себе си. Кришна е казал: "Сарвам дхарма на пари
таджйа наме кам шарана прача". Да се откажете от всички ваши връзки, дхарма е връзка -с брат, със сестра. Да
видите тези дхарми като стридхарма - женска работа. Може да се каже също така, че има и растрадхарма. Днес е
денят на освобождението на Индия - имаме растрадхарма, ние сме патриоти. Патриотизмът към вашата собствена
страна е растрадхарма. Когато имате самадждхарма, това е дългът към вашето общество – самадждхарма. При
патидхарма – това са задълженията към съпруга, към съпругата. Задълженията на всеки един се наричат дхарми -
нещо, което трябва да вършите. Вие сте обвързани със задължения, които формират вашата дхарма. Но Той казваше:
“Откажете се от всички тези дхарми, откажете се от всички тези задължения, просто изцяло се отдайте на Мен” –
“сарва дхарма таджья наме кам шаранам прачйа”. Тъй като станахте колективно същество, станахте едно с Него, сега
Той се грижи за вашите дхарми. Той се грижи за вашите връзки с другите, наглежда ги, пречиства ги. Просто Му се
отдайте изцяло. Това Той каза само на Шри Арджуна, не на всеки. Не го на всички, защото не заслужаваха. Може би
Той е смятал, те не са подходящи да им го каже. Но мисля, че сте подходящите хора да го знаете. Затова ви казвам да
забравите задълженията към всички други неща, а си изпълнявайте задьлженията към вашето колективно същество,
към вашия колектив.. Той е Йогешвара и това е главото. А за да вършите задълженията си към него, първото и
най-главното е, че трябва да развиете чистотата на Йогешвара. На Него възвишеност не е била необходима. Той беше
възвишен. Той беше Източникът на възвишеността. Той не се нуждаеше от възвишеността чрез низките инстинкти на
човешките същества. Той нямаше нужда да прави нещо, нито да прави нещо за Него самия, за да се издигне над така
наречената майа. Както знаете, на Запад са сътворили ад за самите себе си, истински ад. Всякакви извратени идеи
има вътре в нас. За Йогешавара това не е нищо друго совен майа, абсолютна мръсотия. Никога не му е минавало през
ума, че такива неща са възможни. Те са шокиращи. Днес на Неговия рожден ден Аз бих казала, че ако Той се роди
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сега, в наше време, веднага би се върнал обратно. Би казал: “Не, съжалявам, нямам какво да правя. Това, което съм
направил, е достатъчно”. Още повече, че ако се сблъска със западната култура, би се шокирал: “О, господи, нищо не е
направено, Аз сякаш не съм идвал тук.” Въпреки епохата, в която Той се роди - когато имаше дхарма, имаше хора,
които разбираха кое е правилно и кое погрешно и нямаше такива безмислици - Той дойде като Йогешвара, чист.
Според една история, веднъж Неговите жени поискаха да отидат някъде. Какво бяха жените за Него? Нищо, само се
грижеше за тях. На Него не може да се припише никакъв грях. Той се ожени, защото трябваше да ожени своите Пет
принципа, т. е. Петте елемента (стихии – бел.пр.). Той ги превърна в жените и се ожени за тях. Той се трябваше да се
ожени за 16 хиляди жени, защото трябваше да има 16 хиляди сили и трябваше да ги канализира чрез тела. Така те се
появиха като жени. За Него това не беше отношение между сьпрузи, а една чиста връзка. За Него сексът изобщо не
съществуваше. Той беше над това. Така че изобщо не ставаше въпрос за изкушения и извращения. И дума не става за
това. Историята е, че веднъж Неговите пет жени поискали да отидат да се молят на един голям светец, който живеел
отвъд една голяма река. Но те искали да му отдадат почести и си избрали подходящ момент за посещение. Когато
стигнали реката, видели, че е придошла и не може да я прекосят, че не е моментът за пресичане. Почувствали, че не е
благоприятно ако не отидат, на пък моментът е благоприятен за това. Те искали да отидат точно тогава и да поднесат
почести на гуруто. Така че отишли при Кришна и казали: “Как да преминем реката, която е придошла?” Той им
отговорил: “Така ли? Няма значение, идете и кажете на реката - това била река Тапи - че вашият съпруг е Шри Кришна,
който е Йогешвара и никога не се е отдавал на никакви сексуални действия.” Йогешвара е личност, която никога не се
отдава на сексуални отношения. Това не е възможно. Никой не може да си представи такова нещо. Той никога не се е
отдавал, въпреки, че беше вътре в това, все пак Той не беше там. Като лотоса. Ако Той не се е отдавал на подобни
действия, това беше възможно само за Него и за никой друг. Ето защо Той е инкарнация. Не е човешко същество.
Само инкарнациите могат да постигнат това. Ако някой човек започне да говори, че е Шри Кришна или че прави това
или онова, виждате, че това е един екстравагантен човек, чували сте за такива. Те не могат да бъдат такива, само
инкарнациите го правят. Следователно Йогешвара е Този, който е инкарнирал. Така жените отишли и казали на
реката: “Ако Той е Йогешвара, молим те, отдръпни се!” И реката се отдръпнала. След това минали от другата страна,
направили пуджа на гуруто и тръгнали обратно. Но реката била придошла отново и те пак не могли да преминат,
върнали се при гуруто. Разбирате ли, признакът за истински гуру е да бъде инкарнация и жените казали: “Виж, реката е
придошла и не можем да преминем”. Тогава той им отвърнал: “Наистина ли, а как дойдохте?”. Отговорили: “Шри
Кришна ни научи да зададем един въпрос - ако Той е Йогешвара, реката да спадне.” Гуруто им казал: “Добре, отидете и
задайте на реката въпрос дали аз съм мукта – тоест, че съм изял всичката храна, която ми донесохте без
наслаждение, без отдаване – и ако е така, нека реката се отдръпне.” След това жените тръгнали. Искам да кажа, че те
не могли да повярват в това, тъй като го били нахранили. Казали: “Каквато и храна да сме му дали, ако той не е ял
нищо, отдръпни се.” И реката спаднала. Изводът от тази история е, че Шри Кришна е идеалът за вас в това отношение.
А не да си мислете, че вие сте идеалът за останалите. Това е голямата грешка, която Сахаджа йогите правят. Мислят
си, че веднага са станали като Шри Кришна. Или си представят, че са станали по-велики, или че са попили някакъв
идеал в себе си. Това не е така. Човек трябва да знае, че идеалът е нещо, към което се стреми - нещо, което трябва да
се достигне. Вашите очи и вашите действия би трябвало да са насочени към това достигане. Преди всичко трябва да
знаете, че ако пропаднете в такива неща като извратеност и глупави сексуални работи и всичко подобно, падате
много лошо. Това е обсебване, което работи върху вас. Другото е идеал и те са инкаранации. Вие не сте инкарнация,
нито можете да станете инкарнация. Те са светлината, която е озарила пътя, по който вървите. Те ви отвеждат в
царството, кьдето са царе и господари. Той е Ишвара, Той е вашият Ишвара. Вие не сте Ишвара. Най-малкото сте Йоги.
Първо трябва да бъдем йоги, тогава Той е нашият Ишвара, иначе не желае да ни води. Онова, което трябва да
направим, е първо да станем йоги. Един от белезите на йоги е, че е безкрайно чист в сексуалния живот. Трябва да
съществува абсолютна чистота, и след време човек би трябвало да стигне отвъд това. Отношенията ви с другите хора
- били те брат, сестра или някой мъж или жена - трябва да са напълно чисти. Изключително важно е. Днес в страни
като Индия хората са крайно корумпирани, много корумпирани, изключително корумпирани. Може да дадете 5 рупии
и да купите когото и да е. Това е истинска корупция -парична мъдрост. Но хората не са толкова пропаднали, те знаят;
че това е неморално. Искам да кажа, че ако хората правят неморални неща, те знаят, че това е неморално. На Запад
неморалността е станала основно правило. Според тях думата морал би трябвало да изчезне. Имам предвид, че там
изобщо не съществува нещо като морал. Хората правят всичко, което им хареса, и не мислят за липсата на морал. Не
искат и да говорят за това, според тях това е викторианство. Ако някой каже, че човек трябва да води морален живот,



започват да мислят, че е лицемер. Не могат да си представят, че между човек и морал може да има една истинска
връзка. Сега това тук е голям проблем. Това е най-големият проблем, който имаме. Покварата е нещо, което може да
се избегне, защото ако не сте покварени, можете да го избегнете. Но неморалността е такова нещо, че щом живеете в
неморален свят, оказва влияние върху всеки. Например, една морална жена върви по пътя и я среща мъж, изпълнен с
лъст и подобни неща, който я гледа. По някакъв начин тя губи своето целомъдрие. Тя не е имала за цел да го привлича
или нещо подобно, тя не иска да загуби своето целомъдрие, но начинът, по който той я гледа, може косвено да
разруши нейното целомъдрие, нейния морал, въпреки невинната на пръв поглед случка. Дори едно малко дете, което
е чисто и невинно, ако край него има нечист, мръсен човек, с мръсни очи, той може да изпита мръсни чувства кьм
детето. Въпреки че тази личност е мръсна, не може да се каже, че детето не е засегнато. По някакъв начин то става
обект, вид… как го наричате, когато нещо кара другата личност да се превърне в нещо по-ниско от това, което е. Дори
една обикновена картина, която не е на мястото си, всякакви странни неща могат да породят мръсни чувства.
Напоследък виждам, че се появяват доста символи, които Моите очи не виждат ако в тях има нещо погрешно. Очите
ми не ги виждат, защото Аз съм прекалено невинна, защото очите ми не могат да виждат нищо грешно. Но някой,
който е експерт по тези неща, веднага би казал: “О, виж това!” Имам предвид, че е наистина невъзможно да се разбере
как човешкият ум е изплел навсякъде тези мрежи и е създал модели за собствено си разрушение и разрушението на
другите. За да боготворим Йогешвара трябва да разберем, че нашите връзки с всеки в този свят трябва да бъдат
чисти. Той изигра много роли през своя жизнен път. В епохата, в която дойде, цялата страна се давеше във
фанатичните идеи по отношение на религията. Ако Фройд беше тук, щеше да каже: “О, вичко това са глупости. Какво
толкова? Продължавайте така.” Шри Кришна не правеше това. Той искаше да разчупи всички глупави окови на
фалшивите традиции и фанатизма. Но Той го правеше по много красив начин, като пазеше отношенията си абсолютно
чисти. Днес хората ми задават въпроси: “Майко, беше ли Той женен за Радха?” Той е вечно женен за нея, но това няма
значение. Всъщност се ожени за нея още в деня на своето раждане. Самият Шри Брахмадева дойде на земята, когато
Неговият баща го доведе и го остави на брега на реката. За това Той винаги носи жълти дрехи, като благословия от
Шри Брахмадева, за да бъде покрито тялото му от кръста надолу с дреха. Това е знак и затова Той винаги носи жълто.
Самият Той дойде, стана мъж и се ожени за Радха. След това отново стана дете, но само изглеждаше като дете. Някой
може да изглежда като дете. На някои от вас Аз се явявам като 16-годишно момиче, както казвате, но не съм. Според
други може би съм на 60, но не съм. Моята възраст е вечна. Не мога да кажа каква е Моята възраст. Може да съм на
две години, или съвсем без възраст, всичко е възможно. Така през целия си живот каквото и да правеше, Той го
вършеше с чисто съзнание. Първо Радхаджи се омъжи за Него. А после, когато дойде като дете, когато беше дете, Той
правеше всякакви шеги, не седеше да говори сериозни неща, а се шегуваше и се опитваше да подобри чакрите и
издигне Кундалини на хората. Разбира се, Реализация не е възможна на игра. Не можете да го направите. Да
допуснем, че Аз само играя с вас, тогава не можете да получите Реализация, защото на нивото Сахасрара трябва да
напълно да ме разпознаете. Това трябва да бъде “игра на спокойствие”. Естествено, можете само да си повдигнете
ръцете и да дадете Реализация. Но трябва да ги доведете хората до едно спокойно ниво. Ако кажете, че това е игра, в
един момент всичко свършва. Трябва кажете да седнете да медитирате, трябва да го направите. Не може да се каже,
че ако през цялото време играете или само пеете песни, или във весело, радостно настроение, в такьв случай това е
краят на Сахаджа Йога. Не така, това е сериозно нещо. Така че Той не им даде Реализация, но свали напрежението в
техните умове поради т. нар. “дхарма” и веригите на фанатизма, накара това напрежение да изчезне. Искаше хората да
разберат, че дхармата няма да ги направи роби. Вие трябва да се издигнете над дхармата и да станете самата дхарма.
Но Йогешвара трябва да се почита с чисто сърце. Аз знам, че в тази атмосфера е трудно. Излизате навън и виждате
ужасни неща. Отгръщате страниците на някое списание и там има друго ужасно нещо. Навсякъде по рекламите, като
разгъна някоя страница, намирам някоя продължаваща дискотечна глупост. Какво можете да направите? Не можете
да го спрете. Цялото това нещо е толкова грубо, мръсно, изцапано. За да утежнят още проблемите, психолозите
стигнаха по-далеч. Самите те са засегнати от своите методи – така са обладани, тяхното чувство за морал е напълно
объркано, без съмнение. Знаете за Фройд и какво стана с него. Той имаше отношения с майка си. Не можа да разбере
– тоест, представете си колко адхармичен, ужасен, окаян човек трябва да е бил – нямаше дори чистотата да разбере
отношенията с една майка. Представяте ли си?! Това е такъв ясен разрез на произхода на този човек, който показва
колко е грешал. Защото всичко в него е такава мръсотия, че той дори не можеше да погледне майка си с чисти очи.
Трябва да е имало само кал в неговите очи, за да вижда подобни неща. Вече сте разтърсени от Моите вибрации. Сега,
когато мислим за Кришна като за Йогешвара, това означава, че сме йоги, а Той е нашият Ишвара. Ишвара е за да бъде



възхваляван, трябва да го възхвалявате заради Неговото качество на Йогешвара, защото Той е вашият Ишвара. Така
че трябва да го възхвалявате. Каква възхвала можем да му отдадем? Той е роден днес. Какво би трябвало да
направим при такъв велик случай? Да решим, че Той е нашият Ишвара. Той е аспектът на Ишвара и нашият Ишвара,
затова трябва да изчистим нашето отношение към секса, към физическия, грубия начин на живот, който водим.
Просто избягайте от него и го отхвърлете, абсолютно! Не може да има компромис в това отношение, в противен
случай не можете да бъдете йоги. Не можете да сте йоги! Може да станете много силни, за известно време може и да
сте, защото Аз играя с вас. Въобразявате си, че сте много силни и други подобни, но съвсем не е така. Тъй като Моето
име е Нирмала, тъй като Моето име е Чистота, трябва да бъдете чисти йоги. Никой не казва, че не бива да се жените, че
не бива да имате съответните суксуални отношения със съпругата си. Нищо подобно. Но това е нещо, което хората
могат да развалят. А има още нещо, което е най-важното, и то е вашето внимание да бъде изчистено от сексуално
привличане. Каквото и да е то. Би трябвало вашето внимание да не се насочва към подобни неща. Погледнете Мен,
предполага се, че сега съм една възрастна госпожа, която не вижда нещата, които хората обикновено виждат. Това е
изненадващо. Разбирате ли, Аз виждам нещо и не знам за какво става въпрос. Обикновено вкъщи ми се смеят как
така не виждам същността. Аз не разбирам такива шеги, защото вниманието ми никога не се насочва към мръсни
неща, към такива работи. Не разбирам, докато някой не ми обясни, че това е еди- какво си. Моля, измийте си ръцете от
всички префинени методи на глупостта, на фалша и на мръсотията, които сте натрупали във вас. Трябва да кажа на
всички Сахаджа йоги, че това няма да бъде толерирано в Сахаджа Йога. Самият секс не ви носи наслаждение, ако
живеете по този начин. Изобщо никой не се радва на секса в тази страна, никой от вас. Само в страни, където хората
са невинни, можете да му се наслаждавате. Ако се наслаждавате, не бихте прескачали от една жена на друга, от мъж
на жена, от един мъж на друг, а после на вякакви пропаднали типове и да вършите всички онези неща. Невъзможно е
да бъдете йоги с всички тези мръсни идеи. Не можете да се развивате, даже един обикновен човек не би достигнал
зрялост. В Индия мъж, който е на около 40 години, става зрял баща. С него можете да оставите всяко момиче, когото и
да е. В главата му никога няма да мине мисълта, че между тях може да съществува нещо. Щом вече сте женени, това
не би станало. Имам пред вид и Моите двама зетьове - през техните глави никога не минават такива идеи. Така че
опитайте да насочите вниманието към подходящите неща, защото вашият Ишвара е Йогешвара. Съвременните хора
не познават другата страна на Шри Кришна. Добре, това е игра. Но Той е Самхара Шакти, силата на разрушението.
Много е хубаво, че Той идва с всички сили за да ни защитава. Но също така притежава и Сударшан чакра. Сударшан -
су означава благоприятен, даршан - видение. Той ни дава добро предзнаменование, благоприятно видение, разбирате
ли? Ако се опитвате да си играете с Него, това се оплита около шията ви и после получавате “благоприятен” даршан за
себе си и увисвате някъде във въздуха. От една страна, методите на Шри Кришна са такива, че Той е Лийламаи, Той е
състрадателен, стои зад своите бхактас, поклонници. Той дойде на земята да съживи вашата дхарма. Ако дхарма е в
упадък, Той идва, за да я издигне. “Йада йадахи дхармасча”- където и да има упадък на дхарма. Дхарма не значи само
поквара, не просто честност или нечестност, а основно значи Муладхара. Това е началото на края. Той дойде, за да “са
сахг стхапана артайа”, да установи отново святото положение. Той дойде на земята, за да издигне хората на това
ниво. Ако сме Сахаджа йоги, тогава сме част и частица от Неговото същество. Създадени сме за инструменти на
Неговото дело. Така че трябва да установим дхарма. Но онзи, който няма дхарма вътре в себе си, какво ще установява
където и да е? Той е дошъл на Земята, за да установи дхарма в нейния свят аспект. Не като Римокатолическата
църква или някоя Църква на Петдесятница, или като онези хиндуистки религиозни действия или хиндуистки храмове,
или като в ислямските държави. А трябва да установим дхарма в чистия й вид. Но ако в нас няма дхарма, как ще я
установим? Всеки път Той идва на земята да установи дхарма на нивото на Вишудхи, но на нивото на Шри Кришна,
идва като Йогешвара. Това е въпросът, върху който много хора дори не са помисляли. Не са казвали за Вишну, че е
Йогешвара, тоест че е Ишвара на йогите, както Ганеша е Ишвара на Ганите. Вижте, Ганапати се грижи за Ганите и Той е
нашия Ишвара. Ето защо Той (Шри Кришна) трябва да бъде вашият идеал. С разбирането, че на този ден Той се роди в
Индия около 12 часа през нощта, както е сега там – защото символично беше истински мрак – роди се при ужасни
обстоятелства. Самото Негово раждане беше много опасно, но беше спасен и още в детството си убиваше ракшаси. И
направи всичко това, защото беше инкарнация. Никой не ви кара да унищожавате ракшаси. Аз молила ли съм в
Сахаджа Йога да унищожавате ракшаси? Напротив, казала съм ви да се защитавате. Беше дошла една ракшасин
(жена-рекшас, бел.пр.), Путана, която искаше да отрови детето чрез майчиното мляко в гърдите си и започна да го
кърми. А Той беше малко бебе. Когато то започна да засмуква гърдата й, тя се появи в истинската си форма и умря.
Разбира се, в крайна сметка Той беше инкарнация. Може ли някой от нас, Сахаджа йогите, да го направи? Като дете



Той беше много палав. Веднъж майка му видя, че яде пръст, много се ядоса и каза: “Отвори си устата да видя изял ли
си това!” Той я отвори и тя видя цялата вселена да се движи в Неговото гърло, защото то е Вишудхи чакра. Тя видя,
защото можеше да го види, имаше силите. Не всеки може да го види. Този, които имат силите, могат. Вие нямате
нейните сили да видите вселената. Трябва да разберете, че като Сахаджа йоги първо получавате силите, много преди
да сте преминали през истинската проверка за Сахаджа йоги. Точно обратното е в университета - първо ви се дава
степен, диплома и след това получавате работа, а и може и да не получите. Тук първо получавате работата, получавате
всички сили, за които сте платили, но степента още не е сигурна. Някой се прави на Сахаджа йоги, а на следващия ден
откривам, че същият човек е нещо съвсем друго. Виждала съм и “дипломирани” Сахаджа йоги. После те получават
“диплома” за нещо друго, бог знае как. Следователно един от белезите на Сахаджа Йога е, че ставате Сахаджа йоги без
истинско удостоверение. Наистина е така. А както знаете, удостоверението са дава от Господ Исус Христос. Той не се
притеснява и не дава лесно удостоверениe. Той е много, много стриктен и не отстъпва. Изключително стриктен е по
отношение на Сахаджа йогите и няма да ви издаде сертификат. Той ще ви съди. А каква е Неговата основна природа?
Това е невинността. Той ще ви съди според вашата невинност. Ако сте ориентирани към суперего, може и да кажете:
“Обладан съм от бхут; виждаш, че бхутът направи това.” Тогава Той ще отговори: “Добре, иди при бхута за
удостоверение, не при Мен.” И какво правите тогава? Наблюдавате необвързано като Шри Кршина. Когато стават
такива неща, Аз получавам големи обещания: “Добре, Майко, няма да се караме, няма да има повече проблеми.
Бъдете сигурна, ние ще живеем в хармония.” И изведнъж установявам, че някой се бори за банята или за сапун, или за
нещо подобно. Такова поведение не е на Сахаджа йоги. Преди всичко трябва да бъдете удовлетворена личност,
личност с огромно достойнство и въздържание. Иначе какво можете да понесете? “Аз го обичам толкова много, но
той не биваше да ми взима кърпата.” Ако продължавате да настоявате за такива дреболии, бъдете сигурни, че все още
не сте йоги. Ако се борите за дреболии, изобщо не сте Сахаджа йоги. Подобни дреболии нямат значение. Аз никога не
казвам нещо ей така, нали? Че Аз трябва да имам това или онова, как сте приготвили това, макар че понякога
наистина е погрешно и не е по протокола. Никога не съм ви казала защо сте донесли тези банани, не са хубави, няма
да ги ям. Казвала ли съм такова нещо? Даже цветята, които използвате, може да не са благоприятни – Аз знам, че
някои цветя не са подходящи за пуджа, но не си отварям устата. Ако ви казвам нещо, то е защото трябва да го знаете
за ваше собствено добро, не за Мое. Днес, в този велик ден на радост и щастие за целия свят, трябва да знаете, че
Христос се роди на много скромно място, но когато се роди Кришна, обстоятелствата бяха най-ужасяващи. Същият е
случаят със Сахаджа йогите днес. Велика радост и тържество е, без съмнение, че Той дойде и ни даде Своята сила на
Вишудхи, но трябва да разберем, че сме родени в изпълнено с много опасности време. Казвала съм ви това толкова
много пъти. Тук няма само един Камса, много са. Тече огромна борба, с която вие хората сте натоварени. Вие сте
наети да служите на Бог в тази работа, на вас е дадена, вие имате силите. Както Шри Кришна, когато трябваше да
прекоси Ямуна, беше сложен от баща си в една кошница, за да премине реката и когато Неговото стъпало докосна
водата, придошлата река се отдръпна. По същия начин вие също имате всичките сили. Кришна ви дава всички сили.
Въпреки че ще бъдат истински узнати от вас едва когато Господ Исус Христос ви приеме като Сахаджи йоги. И това е
важно, защото трябва да бъдете невинни. Чистотата трябва да стане вътрешна. Миналият път на този ден имахме 10
сватби. Повечето от тях излязоха добри. Не всички, но повечето от тях бяха добри и Аз съм много щастлива, че такива
добри двойки се събраха на такъв ден. Беше много благоприятно. И женитбата ви дава едно чувство за чистота. Ето
защо браковете в Сахаджа Йога са много важни. Но това не е последната дума, не е ловно поле - Аз да ви намирам
този или онзи съпруг. Това напълно трябва да се прекрати. Оставете го на Сахадж (спонтанноста – бел.пр.). Не сте в
Сахаджа Йога, за да си търсите съпруг или съпруга – не, изобщо оставете това. Ако сте правили нещо подобно, ще се
нараните. Не правете “издирване” или нещо подобно. Ще дойде време, когато ще установите, че Аз самата ще ви кажа
да се ожените за дадена личност. Има хора, които само излизат с някого и се опитват да го ухажват. В Сахаджа Йога
не е небходимо никакво ухажване. Вижте, имаме толкова много случаи на женени и то щастливо оженени при нас
хора. Има и такива, които ухажват, подбират, определят, избират и после откривате, че след два дена отиват да се
развеждат. В Сахаджа Йога нещата стават спонтанно и мигновено. Не е необходимо да вършите всичко онова. Какво
ще постигнете с всички тия празненства? То става спонтанно. Така че не бива да се безпокоите, не бива да мислите.
Не бива да казвате: „О, Майко, трябва да си намеря момиче …” Не бива, оставете това на Мен, то е Моя грижа. Но щом
вече сте женени в Сахаджа Йога, трябва да знаете какво означава това. И двамата трябва да го изработите, за
доброто на всеки. Трябва да бъде за доброто на всички. Ето това е. На такъв ден Аз бих искала да кажа – нека да
направим тържествено обещание. Да решим, че ще боготворим Йогешвара. Трябва да го обожаваме. Означава, че



нашите връзки в този смисъл трябва да бъдат изчистени. Не би трябвало да се замесвате в онези неща, те не са
важни. То е просто като да се нахраниш или да бъдеш с жена си – необходимост на тялото. Но вие не ядете на пътя,
нали? Не ядете от мръсна чиния, нали? А искате да имате чиста чиния. Ако можехте да имате по-чиста чиния, бихте си
избрали нея. Ако можехте да ползвате една сребърна чиния - би ви харесало, дори една златна чиния е много
по-добре. По такъв начин би трябвало да имаме чистото разбиране, че това е една необходимост на тялото, което
може да бъде толкова фино. Така че нека да не ходим на пазар за това навсякъде - това било или онова било - и след
това да отвръляме. То трябва да дойде до вас специално. А всички велики неща се случват винаги изведнъж. Колкото
повече обмисляте, толкова по-лошо ще бъде. Така че не си създавайте представи, не го планирайте, то ще стане, не е
толкова важно. Това ще ви даде много чистота, вашето его ще бъде съвсем наред. Познавам една жена, за която
никой не искаше да се ожени. И когато Аз предложих на един човек, който се съгласи много трудно, тя каза, че не иска
да се омъжва. Това е смешно. Много е смешен начинът, по който вашето его действа. Защото когато търсим друга
личност за брак или за каквото и да е, не мислим за Йогешвара. Не мислим, че Йогешвара е този, който ще направи
всичко за нас. Мислим си, че ние трябва да го направим. Така че караме напред и напълно разваляме вниманието си.
“Сарва дхарма на пари таджйа наме кам шаранам прача” (“изцяло се отдайте на Мен, Кришна” – бел.пр.) Ако можете
да оставите тази част от вашето решение на Бог, ще бъде по-добре. Ще ви кажа, че ако го направите, наполовина ще
сте пресекли вашето его. Поне 50 процента от егото ви е заето с това. И специално на Запад. В Индия този въпрос не е
много актуален. Защото тук (на Запад – бел.пр.) родителите не могат да решават, никой не може – вие трябва сами да
решавате. Това е една голяма отговорност и работа за вас. Казвам ви, 50 процента от проблемите на вашето его ще
бъдат ликвидирани, щом се откажете от отговорността сами да си избирате булка или младоженец. Забравете. Това е
хабене на енергия, казвам ви. Когато видя млади хора да правят всички тези неща, искам те да осъзнаят стойността
на своя живот и как да го уважават. Техният Ишвара е Шри Кришна. Той не Ишвара на който и да е, само на йогите.
Всеки, който се опитва да повтаря “Харе Рама, Харе Кришна”, ще получи рак на гърлото. Този, който се опитва да го
вика и изобщо не е йоги, получава проблеми с гърлото, знаете го. Така че Той е достъпен само за вас, Той е само ваш
Ишвара, проявява се само за вас. Единствено ваш е. Той няма да действа за никой друг, бил той министър, крал или
кралица - Той не прави разлика. Само един йоги може да се обръне към Него, да го моли за помощ. За никой друг Той
не се безпокои. Но ако един йоги се застъпи за някого, Той може да се погрижи за него. В противен случай Той не се
безпокои. Всъщност Той е ваш собствен цар, който винаги е налице, грижейки се за вас. Когато го повикате, Той идва с
всички свои сили да ви подкрепи. Но трябва да сте йоги. Ако не сте йоги, което се удостоверява от Господ Исус
Христос, тогава Кришна няма нищо общо с вас. Така пред входа към Шри Кришна - въпреки че Той няма да съди
вашата невинност - на вратата стои Господ Исус Христос. Когато влезете, тогава всичко е наред. Но да влезеш също е
трудно, защото Той винаги ви отхвърля. Шри Кришна каза на Исус: “Ти ще бъдеш опората на вселената”, което
означава, че невинността е опората. Ако невинността не е установена у вас, тогава Шри Кришна не може да ви
помогне. Той е безпомощен. Защото не сте станали йоги и така Той повече не е ваш Ишвара. Казваме: “Майко, Агнйа
чакра е тук и Той е тук”. Добре. Когато преминете през вашата Агнйа чакра, това означава, че Той седи там и Вирата
седи там. Така че докато не преминете през вашата Агнйа чакра както трябва, не може да стигнете до Вирата. А
Йогешвара е Вирата. Това е аспектът, който трябва да боготворим, да боготворим! Това не означава, че ставате такава
личност. Вие боготворите Мен, но не ставате като Мен. Какво се получава, когато боготворите? Отдавате на огъня, на
водата, на елементите всичко, което не е светлина чрез Мен, отдавате го навън. А на Мен отдавате сърцето си. Това е
боготворенето. По същия начин трябва боготворите и аспекта на Шри Кришна в Мен, който е Йогешвара. Аз съм
Йогешвара. Грубите неща изобщо не достигнат Моя ум, не виждам такива неща. Аз не зная какво е съблазън, какво е
привличане. Просто не го разбирам. Напротив, тези неща Ме отблъскват, абсолютно ме отвращават. Повдига ми се.
Не искам да си отварям ушите за тези неща. Оставам глуха за тях. Не мога да слушам това, не разбирам никакви
мръсни шеги. Мозъкът ми отказва да ги разбере. Аз оставам няма, глуха и няма. А хората са написали книги и книги за
тези неща. Не разбирам какво има толкова да се пише, как може да се пишат подобни неща. Днес трябва да разберем,
че нашият личен живот трябва да бъде изключително чист. Във всеки един момент стоим лице в лице със себе си и
откриваме вътрешно дали в самите нас истински обожаваме Йогешвара, който пребивава вътре в нас. Нека развием
тази чистота. Тогава невинността ще бъде установена в нашите очи. Ще бъдем невинни, очите ни ще говорят за
невинност. Каква е ползата да имате очи, които през цялото време шарят, да не знаете къде отиват – ту тук – ту там,
разбирате ли. Така изобщо не може да имате доверие на очите си. А невинните очи не получават нищо, те само дават.
Просто дават. Невинността е всепроникваща, много пречистваща, много успокояваща и много красива. Трябва да



станем красиви хора. Днес ви казвам всички тези неща, защото понякога съм обезпокоена как хората не осъзнават,
че чистотата на сексуалния живот е толкова важна за Сахаджа Йога, специално на Запад. Хората не го разбират. Тази
беседа за индийците няма смисъл, те биха се запитали защо Майка хаби толкова много от енергията си. Не разбират.
Но за Мен тук е от голямо значение, след всичко онова, което виждам и чувам наоколо. Мисля, че посланието днес е
това на Йогешвара. Нека днес да боготворим Йогешвара със сърцата си. Днес, когато боготворите Мен, трябва да
обожавате Йогешвара и нищо повече. Нека Бог да ви благослови.
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Пуджа на Шри Ганеша Женева, Швейцария - 22 август 1982 г. Има ли някой, който може да превежда? Някой по-зрял.
Ти можеш да седнеш тук. А той не е ли дошъл? Той би трябвало да дойде за пуджата, знаете. Всички трябва да влязат
вътре. Ще започна, когато всички са тук. Елате напред. Тук има място. Тези, които могат да седят на земята, могат да
седнат отпред. Моля, елате. Хубаво! Харесва ли ви? Цветът добре ли е ? Къде е... Добре, ти можеш да дойдеш. Ти ще
превеждаш на френски, а нека... тя може на италиански. Дойде ли? Вие сте тук. Кой още? Децата могат да седнат
отпред – нека да седнат отпред. Четирите деца могат да дойдат по-късно, когато започнем пуджата. Всички ли
дойдоха? Ах! Колички с дистанционно управление! Страхотно! Точно, ето това е! Добре. Първо бих желала да ви кажа
за значението на пуджата. Тя има два аспекта. Единият аспект е, че вие имате в себе си свои собствени божества. И
тези божества трябва да бъдат събудени във вас. Божествата са различните аспекти на един Бог. Така че от една
страна вие имате божествата, тоест аспектите на Бог, които през цялото време са събудени. От друга страна, вие
имате свои собствени божества, които понякога са събудени, понякога - полу-събудени, друг път – спящи, а понякога –
болни. (смях) Така че вие трябва да използвате два метода: единият е да удовлетворите божествата на Бог и да ги
помолите да благословят вашите божества, или да ги помолите да събудят вашите. Така че когато извършвате
пуджата, тоест когато предлагате нещо, което имате за целта - например да предложите цветя - ако искате да
предложите цветя на Бог, няма нужда да казвате нещо, а просто трябва да ги предложите - „Това е за Теб”. Всеки може
да разбере жеста, което значи, че за това дори не ви е нужен и език. Дори и да е сляп човекът, ако иска да ви даде
нещо, той просто може да ви го подаде. А този израз е достатъчен за хората, за да се убедят, че човек може да им
предложи нещо. Няма нужда да казвате нищо. Така че ако вие предложите цвете на Бог, дори и ако не кажете мантра,
вие го предлагате – добре, дадено е. А дали то се приема или не, в това е въпросът. Но сега, когато сте реализирани
души и предложите нещо, то се приема от Бог, дори и да не кажете нищо. А каква е вашата награда от това? Когато
след Реализацията предлагате нещо на Бог, Той приема, понеже идва от реализирана душа, затова Той го приема. А
как получавате Неговите благословии, когато му предлагате цвете? И ако не кажете нищо, а просто поднесете цвете,
автоматично може и да бъдете наградени с много цветя в живота си. Или пък ако предложите нещо материално, може
и да бъдете благословени материално. После, ако кажете нещо на фино ниво, така както казвате по един смирен
начин, когато давате нещо на някого: „Ще се радвам, ако Ти приемеш това”, може би ще се получат дори и по-фини
резултати, които могат да бъдат много по-обширни, много по-дълбоки. Сега, вие правите нещо символично, което е
същината, принципът на нещата. Например цветята – те представляват Принципа на Майката Земя. Медитирано е
върху символиката на всички неща, които можем да предложим на Бог, и е открит отговорът. Използват се пет неща,
наречени панчамрута, които имаме тук. Защото ако улучите принципа, тогава наистина сте улучили цялото, защото
духовното благополучие е тотално благополучие. То не е частично като вашето материално или физическо
благополучие, или емоционално благополучие, или ментално благополучие, а е тотално, напълно балансирано в
целостта. Какво се случва, когато предлагате тези неща, които се наричат акшадас? Така ги наричаме ние, а вие?
Куркума. Ориз с куркума, нали знаете, това е жълтият ориз. Когато го предлагате, знаете, че жълтият цвят е цветът на
Свадистхана чакра. А оризът е много ценен от всички богове. Но тук има трик, защото това е човешки трик. Боговете
го обичат, така че хората слагат куркума в него, с което казват: „Ние Ти предлагаме ориз, който е с жълт цвят”, тоест
„Ти трябва да ни дадеш благословии за нашата креативност.” Когато го ядете, във вас ще потече повече креативност и
ние ще бъдем благословени от това божество – това е трик. Цялата работа с пуджата е трик на човешките светци, как
да правят номера, за да даде Бог повече благословии! Но това, което харесва Бог, трябва да бъде благоприятно и
свято. Така че накрая всичко се изработва заради светостта на светците и техните искрени сърца. Така че пуджата не
може да бъде извършена от някой, който не е реализирана душа. Всеки човек, който проповядва, също трябва да бъде
реализирана душа, този, който прави намаз, трябва да е реализирана душа, който се моли, трябва да е реализирана
душа. Така че всички принадлежности, които се използват, трябва така да бъдат почитани, че да са свещени, да са
уважавани. Не можете да използвате каквото и да е; да речем ако използвате нещо в банята си, после да го ползвате
и за пуджа, абсурдно е. Три неща са много важни: това е гхатах, което означава съд, съдът, който съдържа Кундалини,
съдът, който съдържа първичното желание в нас да достигнем до Бог, и то трябва да се боготвори първо, нашето
желание. Това е гхатах, направеният тук. А на върха (кокосът - б.пр.) се нарича шрипала. Шрипала означава това, което
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има вода в себе си, а това означава, че този кокосов орех има вода в себе си, той представлява същото. А по-фината
форма представлява водата от всички реки в света, на всички реки. А кокосовият орех е водата на всички океани.
Водата от океана или морето се издига по ствола на кокосовата палма и се превръща в сладката вода на кокосовия
орех. Това е нещо символично. Така че това е съдът, наречен гхатах-пуджа, това е гхатах-пуджа. Не желая да навлизам
в подробности днес, защото трябва да говорим за Ганеша. Същото е – добре, това е вода. След това трябва да
отдадем почит на гханта (звънец - б.пр.) и шанкха (раковина - б. пр.), и двете представляват звука. Раковината.
Всъщност шанкха представлява етера. След това имаме дийпа, което означава какво? Това е светлината,
представлява елемента светлина, наречен теджас. Обикновено на Богинята се дава и ветрило, което представлява
елемента въздух. Ето по този начин всичките пет елемента са удовлетворени преди ползване. По този начин тяхната
същност, или причинните същности на тези пет елемента би трябвало да се удовлетворят в този момент, за да
подкрепят пуджата. Също така има и всякакви други неща, например вашите семейни божества; може би почитате в
семейството си някои божества. Но те не бива да пречат на пуджата в това време, както и предците, които са мъртви.
Всички тези неща трябва да утихнат, трябва да им се каже, че това е пуджа те не бива да ни притесняват в момента.
Това значи, че не бива да има дори и мисли, техни мисли или всякакви смущения, идващи от тях. Така че първо всичко
трябва да бъде приведено в мир. Разказах ви за този аспект накратко, защото това е нещо много дълго. Ако трябва да
говоря за него, ще Ми се наложи да говоря поне три пъти, и всеки път по три часа, и дори и тогава може да не
приключим. Сега стигнахме до втория аспект, за който ви попитах – какво да направите, как да получите полза от
пуджата? Така че освен тази техника, за да получим най-добрия ефект от благословиите или за да потече най-силно
Милостта в нас, ние казваме мантри. Звукът от мантрите, звукът, звукът отеква в съществото на Бог. А после те
отекват обратно в нашите чакри, и тогава чакрите се отварят повече. Така че потокът на Божията Милост е получен.
Но само една реализирана душа има би трябвало да пее мантри. Защото без връзка как мантрите ще стигнат до Бог?
Получава се един порочен кръг. Човек може да каже: „Майко, не може да се получи Реализация, докато човек не
получи Божията милост. А чакрите няма да се отворят от човек, който не е реализирана душа. А без отваряне на
чакрите, не може да се получи Реализация.” Ето така започва играта на Майката, както и на всички светци, като вас.
Бих казала, че Сахаджа йогите трябва да разкъсат този порочен кръг. Вие сте готови сами да издигнете Кундалини.
Когато издигнете Кундалини, тя отваря мъничко чакрите, защото вие сте им дали вашите вибрации. Така че щом
разбере, че зад търсача стои Сахаджа йоги, тя се издига. Тя знае, че вие сте нейни братя и сестри, и че принадлежите
към същото семейство, към което принадлежи и тя. Тя познава земята, където трябва да расте, така че може да
почувства това и тогава се издига с достойнство. Ето така Кундалини разкъсва порочния кръг. Ето защо в началото не
казваме (на хората - б. р.) за мантрите, защото в мантрите вие трябва да Ме приемете като Божество. В това Мое
пришествие е задължително вие да Ме разпознаете, защото това е много опасно време, времето на Възкресението -
както го наричаме - или времето на вашия Страшен съд. Първо трябва да се даде Реализацията, без никакво
разпознаване. Но не и на тези, които Ме отричат или обиждат. При каквито и да е обстоятелства те не могат да
получат Реализация, каквото и да опитват. Дори след Реализацята, ако хората започнат да мислят против Мен,
вибрациите ще спрат, заради Сахасрара. А сърцето трябва да бъде в пълен унисон с Мен, иначе Сахасрара се затваря.
Днес тези хора, които са обикновени, които са с напълно отворени сърца, такива хора Ме разбират много добре и
просто Ме поставят в сърцата си. След Реализацията, след като преминат през разбирането за Сахаджа Йога чрез
своята умствена дейност, също и интелектуалците Ме разбират и Ме разпознават по един малко заобиколен начин.
След пуджата, когато те получат благословиите в едно много блажено състояние, което постигат, тогава те осъзнават
също и нейната стойност, след това. Днес в Индия, където системата на пуджата е въведена по традиция и е доста
добре поддържана, хората я разбират без каквито и да е ментални процеси. Но когато срещнат някого, например
някой интелектуалец, който е станал Сахаджа йоги, видите ли, те не могат да го разберат. Те не искат да слушат
цялото това щракане или цялото движение на мозъка му. А някои от тях, които опитват по западен образец, развиват
комплекс за малоценност и отиват към Лявата страна. Но тук няма нужда от ментално разбиране, имам предвид, че
няма нужда постоянно да анализирате чрез вашия умствен процес, а после да разберете всичко и тогава да станете
Сахаджа йоги с отворено сърце - това е по-скоро много заобиколен път. Но какво да се прави? Тези хора са тръгнали
по този път и трябва да го извървят. Защото дори и да станат Сахаджа йоги, те започват да задават въпроси и да
мислят за това, да се тревожат. Тогава фалшивите хора просто ги хипнотизират и се възползват от тази хипноза. Така
че човек не бива да се чувства зле. Ако трябва, ако ви се ще да анализирате нещо, би трябвало да продължите, защото
Аз не мога да забавя скоростта ви, Аз няма да ви хипнотизирам. В Сахаджа Йога свободата трябва да се уважава. Но



ние не разрешаваме да идват на пуджа хора, които не са постигнали определено ниво на умствено разбиране за
Сахаджа Йога - това са хора от Запада, не от Индия, а тук има ограничение. Защото например в Индия Аз не обяснявам
на хората, те не искат да знаят повече. Те знаят, че ще получат вибрации. Те вече знаят какво са вибрациите, така че
Аз не трябва да им казвам: „Ще получите повече вибрации.” Ако получат повече вибрации, знаят, че Аз съм Ади Шакти,
и това е всичко, няма нужда да им го обяснявам. Например вие можете да изберете кое е най-доброто вино, а те могат
да разберат кой човек е истинският. Те познават вкуса на това. Веднъж на една пуджа имаше около шест хиляди
човека, които докоснаха Нозете Ми. Така че казах: „От сега нататък на пуджа хората няма нужда да докосват Нозете
Ми.” – така им рекох. Но те помислили, че Дхумал е предложил това, така че всички го подхванаха: „Ти искаш всички
благословии от Нозете на Майка да са само за теб и не ни даваш да ги поемем.” - и го подгонили. Има и нещо друго, на
Запад Аз никога не съм правила панчамрута върху Нозете, а върху Ръцете Си, защото хората ще си помислят, че
краката са нещо мръсно, и не бива да се пие този от Нозете. Но всъщност Нозете са много мощни, и те никога не могат
да се замърсят. Както река Ганг има вибрации. Ако вземете вода от Ганг, ще видите, че тя никога не може да се
замърси. Напротив, каквото и да попадне в нея, защото тази река никога не се пази чиста, каквато и мръсотия да
попадне в нея, тя се утаява и не замърсява цялата вода. Тази вода е много чиста, постоянно вибрирана. Така че
трябва да се разбере, че това, което е чисто, което е отговорно за чистотата, което е източникът на чистотата, може да
пречисти всяка мръсотия. Така че как може то да бъде нечисто? Но ако мислите с мозъка си, той е много ограничен.
Вие не можете да помислите за нещо, което е самото въплъщение на чистотата. Това е точката, до която достигнахме,
където – мисля - трябва да говоря за Абсолюта. Това е Шри Ганеша. Днес е Неговата пуджа. Много велико нещо е, че
ние провеждаме тази пуджа в Женева, Швейцария. Женева е дясно Сърце, мисля. До известна степен е против дясно
Сърце. (смях) Тук животът на всички е една трагедия, като на Рама и Айодхйа. И затова е много важно Шри Ганеша да
бъде боготворен тук. Както знаете, Шри Ганеша е олицетворението на невинността. Цветът на Шри Ганеша е червен
или оранжевеникъв. Защото когато детето е заченато като ембрион, първият цвят, който вижда, е оранжевият заради
червения на кръвта в майчината утроба. В Сахаджа Йога би трябвало да сте научили, че всяко действие има и
противодействие, което се извършва. Цветът на оригиналния, бихме могли да кажем, на първичния Ганеша е като
цвета на глината, защото Той е направен от Майката Земя. Когато Гаури, Майката на Ганеша, Го създаде, за да защити
Своето целомъдрие, докато се къпе, Го оцветила в червено, защото така всеки можеше да види, че там седи някой,
който да Я защити. Така че когато видите червения цвят около себе си като ембриони, тогава вие абсорбирате този
цвят и вашият Ганеша се оцветява в червено по същия красив начин. Това е реакция на оцветяване в червено и тя
действа, тоест червеният цвят на Ганеша, тоест този, който притежава червения цвят на Ганеша, плаши другите.
Хората знаят, че Ганеша седи там, че една чиста, целомъдрена личност, притежаваща цялата страховитост на Ганеша,
стои пред тях. Когато този Ганеша е дете, вие забелязвате, че когато детето се роди, то изключително ревниво
защитава себе си, бихте казали, от всеки, който засяга невинността му. Когато са съвсем малки, децата дори нямат
представа за това. Но малко по малко, веднага щом започнат да растат, те осъзнават това много добре и не желаят да
ги събличат в присъствието на други хора, стават много свенливи в невинността си. Имам пред вид не са срамежливи
заради голотата си, а се срамуват от нея, за да не бъде атакувана невинността им. Ако невинността им не е атакувана
и те са чисти, когато видят гола жена, те затварят очите си. Те не биха желали да гледат гола жена или гол мъж. Така
че това е вродено разбиране, интуитивно разбиране за това, че е важно те да съхранят невинността си. А какво
представлява невинността в нас? Какво прави тя за нас? Такава, каквато е, тя ни дава мъдрост, както вече ви казах. С
вашето его извършвате всякакви глупости; така, както ви описвах президента (Рейгън), и толкова много други хора на
тази възраст и на такива високи постове, защото там Ганеша напълно отсъства. Веднъж отидохме в Брайтън, където
има плаж, нещо като плаж, за нудисти. А домашната Ми помощница, която е така невинна, не можеше да разбере
какво става, когато отидохме там. Попита Ме: „Но защо го правят?” Както ще видите, на Запад е трудно да се намери
наистина мъдра личност. Вие може да кажете, че хората са прекалено образовани и са много добре „оборудвани” с
друго разбиране за материалната страна на живота и т.н. Но що се отнася до мъдростта, смятам, че човек може да се
шокира от това какви са те. Тоест, просто не разбирам що за мъдрост се крие зад всичко това. Защото тяхната
мъдрост се е превърнала в нищо друго освен секс. Те постоянно мислят за секс, и винаги искат да разберат цялата
глупост на секса. Ако започнете да мислите за секс, естествено е, че вашата невинност ще се разруши веднага, защото
вие не можете да използвате интелигентността си за секс. Аз не разбирам тази „мъдрост” да рационализирате секса.
Това е нещо така спонтанно. А като мислите за това, наслаждавате ли му се? Как бихте могли? Все едно да кажем, че
можем да превърнем едно цвете в плод чрез мислене. А по-сериозното нещо е, да предположим, че кажете „Аз мога” –



разбира се, надявам се, че вие никога не бихте си помислили, че можете да превърнете едно цвете в плод. Но някои
хора могат да си помислят: „Аз мога - например - да преместя едно нещо оттук до там, мога да го преместя с мисълта
си.” Или да материализирате разни неща. Така че знаете, че можете да го направите, вярвате, че можете да го
направите, защото някои хора са го направили. Но като Сахаджа йоги вие знаете, че това се прави от бхутове, от
мъртви духове, те го правят вместо вас, защото са интриганти, опитващи се да ви помогнат. Същото нещо се случва и
когато става дума за секс. Когато искате да правите секс чрез вашите интелектуални занимания, получавате само
бхутовете, които да го направят вместо вас. Понеже когато си представяте твърде много чрез ума, той отива в
области, където прихващате бхутовете. А те са много лукави понякога, друг път са извратени, понякога – агресивни и
така трупате всякакви неща, а в резултат на това сексът става безсмислица. Толкова много извратени хора са
доволни, щом ви нападнат, а вие имате или толкова вълнуващ секс, че дори и да изнасилите сто жени, не сте
задоволени, или получавате импотентност от най-лош вид. Имам предвид, че по този начин вие винаги оставате
незадоволени. Когато умрат, всички тези хора стават същите бхутове, чакащи някой секс-маниак да се появи и просто
скачат върху него. Невинните хора може да не са сексуално активни в продължение на много години, дори и след
брака, защото са много невинни. Това се случва и с хората, които са като деца. Но тук всичко е превърнато в наука,
която се преподава от ранно детство – представете си само. Каква е нуждата от това? Нима животните трябва да учат
от малки за секса? Нали и те също създават потомство? Какво казахте? Но аскетизмът не е това, на което ви уча.
Първо, невинността е защитаваща и червена, да кажем най-много до петдесетгодишна възраст. После постепенно, ако
човекът съзрява по правилен начин - не става дума за глупавите хора - а за тези, които съзряват правилно, след
петдесетгодишна възраст тя става оранжева. Става оранжева. Това означава, че след като се ожените, процесът на
тази червенина изчезва и тя започва да става оранжева. Тоест със защитната част е свършено. Това значи, че преди
женитбата девствеността трябва да се запази. Докато срещнете човека, за когото ще се ожените, тази червенина е
пазителят на вашето целомъдрие. След това, когато се жените, няма нужда от защитната част. Но това трябва да се
случва само с един човек, и това е вашият съпруг или съпруга. После започва нормалното съзряване, и когато станете
на около петдесет години, тя става оранжева - тоест вече има необвързаност. Нямате чувството, че трябва повече да
имате сексуален живот. Също така няма нужда от това. И тогава развивате - как му казвате - една правилно съзряла
невинност, която може да се сравни с правилно изпечените глинени съдове. Така че старостта наистина е златната
възраст, в която човек притежава мъдростта, искряща чрез цялото поведение на тази личност. Но отново – защо
трябва да имате тази зрялост, защо ви е нужна тази невинност? Тъй като вие сте рационални хора, отново задавате
въпроса „защо”. Невинността е начинът, по който вие наистина веселите другите, създавате забава. Забавата се
създава единствено чрез невинността. А невинността е единственият начин, чрез който вие можете наистина да
излъчвате веселието. Представете си света без никаква забава, какво ще стане тогава? Но хората често объркват
забавление с удоволствията. Удоволствието е хубаво, когато започвате с него, и ужасно накрая. Но забавлението е
богатство. Вие си спомняте цял живот нещо, което ви е донесло пълна радост, разказвате и на другите, това е
олицетворението на веселието. [йогини: На френски няма дума за „забавление”] Можете ли да си представите,
френският език е толкова дипломатичен – няма дума за „забава”! "Забавата е толкова мило нещо! Силно и така
прекрасно. Ще ви дам един прост пример - как тези деца създават игра от всичко. Те превръщат всичко в шега, както
виждате. И дори когато говорят или казват нещо, те създават такова забавление от това. Онзи ден Моята най-малка
внучка, която се казва Анупама, тя няма още шест години, си играеше и се качи някъде горе в къщата, а след това
чухме нещо да се сгромолясва. А дъщеря Ми, която е много припряна майка [йогини превежда "неспокойна майка"],
винаги се тревожи за това как са децата й. Смешно, а? Та тя едва вървеше, краката й натежаха от притеснение, но
отиде да види какво става там. Извика на детето и то побягна долу към, нас, като се оказа, че му няма нищо. И така,
дъщеря Ми се развика на детето: „Какво стана? Къде беше? Защо отиде горе?” Просто започна да му вика. А детето я
погледна, доста озадачено, и изчака тя да спре да крещи. А после каза много спокойно: „Не съм изминала целия този
път от Риад дотук, за да умра!” [смях] Така че има толкова много неща, които записвате, такива весели неща,
естествената веселба, която децата извличат от всичко. Можем да съберем всички деца, които са тук какви красиви
неща правят, и как в очите им проблясва искра немирност, как искат да създават веселба от всичко. Веселбата дава
радост, дава ви радост. Това в никакъв случай не е някакво ласкателство, в нея няма нищо нараняващо или
садистично, и тя просто цъфти. Грегоар: Майко, мислите ли, че е възможно да не превеждаме повече, защото това
отнема много време… Ние ще обясним английските думи накрая. На малкото хора, които не разбират, ще им обясним
накрая, Майко. Добре ли е това за вас? Защото Аз вече приключвам, Грегоар, тъй като свършвам в 12:30, затова нека



да приключим за днес. Но мисля, че е добра идея следващият път да превеждате накрая. Можем да преведем още
малко, защото скоро приключваме. Ето защо речта отнема толкова толкова много време, а иначе ще отнеме една
трета от времето. Просто преведете тази част, където казвам, че забавлението не е нищо друго освен разцвет. То не
дразни никого, не наранява никого, не притеснява никого, а просто цъфти, всичко потъва в аромат. Това е Божествен
трик. В него има нещо по-висше, понеже ако сте невинни, наистина можете да почувствате радостта. Така една
невинна личност може да усети радостта в нещо, което един много сериозен и рационален човек може никога да не я
види. Една невинна личност може да се засмее звучно на нещо, а на другите хора може да не им е никак смешно. Така
че създаването на забава не е нещо за чудене, а нещо много недвусмислено, простичко, спонтанно разцъфване. Днес
в Женева хората наистина са много сериозни за всичко. В цяла Швейцария още повече. Толкова са сериозни, че се
самоубиват в резултат на това. Понеже сте ориентирани към парите и един вид влизате в ролята на помагащи на
целия свят. Тоест сте много его ориентирани, защото искате да помагате на целия свят. Кои сте вие да помагате? И
трето, имате една глупава войска, от която изобщо няма нужда. [смях] Йоги: Майко, моля за извинение, Вие знаете, че
вчера във вестника съобщиха, че отново военен самолет е катастрофирал в Швейцария, с двама загинали. А Вашата
снимка беше до новината. О, прекалено е да обвиняват Мен! Друг йоги: Той казва, че се е случило по време на
авиошоу, където са показвали цялата военна мощ. Ето това е смешното – това е играта, виждате ли? Ето, че всички са
доволни от това, това е начинът, по който виждате колко е смешно. А за да се помогне още повече на играта, ние си
имаме Ханумана. Той е същия, помага за забавата на Шри Ганеша. Например, Шри Ганеша прави забавни номера на
левостранните хора, а Той прилага своите трикове на десностранните. Например, някоя жена плаче твърде много, тъй
като е загубила съпруга си: „Какво да правя сега, загубена съм!” – разни такива неща - и изведнъж вижда съпруга си да
влиза в стаята! Но Той прави това само с хората, които са невинни. А лукавите наказва. Ще излее върху тях всякакви
нещастия, едно след друго, и ще им каже: „Ето, плачи, плачи още. Искаш да плачеш? Добре, ето ти още и още.” А
Хануман е от друга страна – например, когато Лакшмана беше болен, и трябваше да донесе лекарство от една голяма
планина, Той донесе цялата планина! И каза: „Тъй като нямах време да търся лекарството, нека сега го открием”, и
донесе цялата планина. Той има същия стил, може да бъде много разрушителен, когато се отнася до егоистични хора,
като Равана – тогава подпали цялата Ланка. Ако Ганеша е оцветен в червено, то Хануман е в оранжево. И тъй като
Ганеша трябва да се установява винаги на едно място, Той използва св. Михаил да тича нагоре-надолу по Лявата
страна; докато Ханумана може да бяга надолу-нагоре, Той има нужда да се установява на едно място. Но въпреки че
Той е установено Божество, стхита – Той е този, който трябва да се установи. Щом го направи, Той започва да излъчва
вибрации, които проникват навсякъде. Той е източникът на невинността. Той е източникът на вибрациите. Той е
всичко, в известен смисъл. Когато Той се издигне тук [докосва тила Си - б. р.] като Махаганеша, а в Бог слиза като
Ганеша – оттук, на тила, задна Агнйа. Така че когато мислите много за секс, очите ви се повреждат, защото използвате
Махаганеша. Вашият Махаганеша се разваля и очите ви започват да блуждаят. Те губят своята невинност, чистота и
започват да абсорбират цялата мръсотия. Очи, които са чисти и невинни, даряват с невинност другите. Не само това,
но са и очи, през които гледа Духът. Има много комбинации, за които нямам време да ви говоря, но е много лошо, че
хората получат тези нечисти очи, очи на бхутове. И един такъв човек, който обикаля като бхут, ще обърне поглед към
друг човек, защото това е играта на сатаната, на негативността, която този човек играе. Така се получава, когато не
поставяте Ганеша на правилните места. Ако трябва да накараме Ганеша да се отрази в нашето състояние на
Махаганеша в тази точка (задна Агнйа - б. р.), трябва да държите очите си много чисти, така че поддържате чисто
седалището на Махаганеша. На пуджата на Шри Ганеша трябва да донесете и мека трева дурва, защото Той обича
дурва (троскот), така се нарича тази трева – тъй като меката трева действа успокояващо на очите. Не само това, но тя
ви дава и зелената част на Свадистхана чакра. Тъй като Той съществува, когато все още не сте започнали да мислите,
когато не е започнал мисловният процес във вас. Това подсказва за частта от Свадхистхана, когато още не мислите -
зелената част от нея; долната част на Свадхистхана е зелена. Така че зеленото е за нивото, когато още не сме станали
човешки същества, на това ниво тя представлява зелената част на Свадхистхана, където бе създадена цялата
вселена, всичко. До там цветът е зелен. После тя започва да създава егото и цветът става жълт, защото се използва
Слънцето, частта на действието – не че „използва” Слънцето, а става активна, представляваща слънчевата страна.
Всъщност зеленото представлява част от Шри Ганеша, един вид част от Шри Ганеша, защото до този момент вие не
мислите. Вие сте на такова ниво, в което сте близо до Майката Земя. Така че Майката Земя е даваща. Слънчевата част
не е започнала, когато присъства зеленото, защото Майката Земя дава зеленината. Разбира се, Слънцето я прави
зелена, но това е нещо различно; само че вие не сте започнали да действате. Когато започнете сами да правите нещо



на човешко ниво, всичко става жълто. Така че Свадхистхана има две страни: физическа и ментална страна.
Физическата страна е зелената страна, а менталната страна е жълтата. Днес ние сме тук, за да почитаме Шри Ганеша.
Сега бих искала да донесете малко трева от двора, малко мека трева, защото тя е важна част от Него. Така че трябва
да насочите погледа си към зеленината, за да подобрите вашия Ганеша. А когато е много топло, може да ходите боси
по зелената трева рано сутрин, когато има роса. Хората, които са хиперактивни, трябва да спазват вегетарианска
диета, тя ще им помогне да станат по-балансирани. Не с фанатизъм, а с повече зеленчуци, и да ядат месо от животни,
които са много малки, тогава всичко е наред. [донасят трева и я подават на Шри Матаджи - б. р.] Но днес не съм
говорила за Неговия вахана (превоз - б. пр.), защото съм говорила за това в други лекции. В други Мои лекции съм
говорила за Неговия вахана, за превоза Му. (оглежда внимателно тревичките и избира едно стръкче) Това е
най-доброто; ако можете да намерите такива - много тънки, от този тип, дурва. Това става. Можете да вземете повече.
С водата се напръсква. Тези, които не са мили Моите нозе, да ги измият днес. (към момчето, което е донесло тревата)
О, тази и добра, тази това е. Взел си точно каквото имах предвид. Точно! Ето това е дурва, да. Някои от тях все още са
твърди, но няма значение - точно този тип е. Тревичките са кръгли, с кръгли стръкчета. Можеш ли да избереш от тях?
Кръгли стръкчета, не плоските, а от кръглите. Не с острите краища, а кръглите. (показва кои са подходящите) Сега
само ги завържи с конец, с свърши работа, достатъчно е. Просто ги вържи с един тънък конец и ще използваме
тревата да пръскаме с вода. Това снопче трева се нарича дурванкура, а анкура е трептенето й. (йоги казва, че
използват троскот за пакетиране на великденски яйца за децата и Майка се изненадва. донасят още трева и Тя прави
един по-голям сноп.) По-добре е да са по-големи, защото нямаме голям избор. Онези, които ще мият Моите нозе, ще го
използват да пръскане върху Нозете. Онези, които не са мили Нозете, да излязат напред. Така че всичките, четирите
малки деца, къде са? Четири, те трябва първо да измият Моите нозе. Къде са тези четири неща, които ви дадох за
децата? (...) Най-напред всички деца да дойдат и да измият Нозете. Търкайте ги силно, солно търкайте. Добре,
свършихте тази работа. Бог да ви благослови всички. (Шри Матаджи подарява шалове на децата.) За правенето на
пуджа трябва да се даде дакшина. Според възрастта им давам различен размер. Сега вземете тази вода (от малката
пуджа на Ганеша - б. р.). Тя трябва да се раздаде на хората, след като децата я направят. И трябва да си сложат от нея
на главата. Трябва да има кърпа под Моите нозе, за да ги избършете. (йоги рецитира стотра, възхвала, а Майка
обяснява) Днес не може да е Двитйа, трябва да е Чатуртхи. Според индийския..., вижте, трябва да е Чатуртхи или
Чатурдаши. Кога беше ракша (банданът)? Преди шестнадесет дни, тоест след ракхи (ракшабандан). Точно така, два
дни след новолуние е. така че трябва да е на Чатурдаши, на четвъртия ден, според индийския календар. Защото на
Чатурдаши е установен; Ганеша е установен на Чатурдаши, понеже индийския е различен, малко особен. Чатуртхи
трябва да започва сега, около 12 на обяд. Сега имате нужда от преводачите. Трябва да бъде на Чатуртхи. Виждате ли
как се получава? Сега, онези, които не са мили Моите нозе, трябва да дойдат... Осъзнайте, че разтривайки Моите нозе,
сте получили повече вибрации. Така че на умствено ниво го разбирате. Бог да ви благослови. Не да държите, а
по-скоро да разтривате. С пръстите на ръцете да разтривате, така че да станат по-чувствителни. Ясно ли е? Ела тук и
чети за Ганеша, по-високо. Слушайте какво казва той. (чете се Молитва към божествената същност - "Нека Твоето
присъствие бъде просветлено.") Това означава пробуждането на Христос във вас, пробуждането на Шри Ганеша във
вас. Сега цветята. Първо би трябвало да се направят всички излияния... Така че на какво бихте искали да правите - на
Моите нозе или ръце? (йогите: На Нозете.) Добре. Да, Панчамрута. (две жени излизат да измият Нозете; малка
лъжичка сипват вода в шепите на Шри Матаджи и Тя слага няколко капки в устата Си и върху Сахасрара.) Така вашата
Майка няма да е жадна. (...) Първо е гхий... (след това две жени разтриват Нозете на Шри Матаджи с елементите на
амрута.) Вижте, ръцете й треперят от толкова вибрации! Има такива вибрации... Бог да ви благослови. Неомъжени
жени - в Сахаджа Йога е трудно да се намерят такива. Имаме седем такива, мисля. (към Грегоар) Можеш да прочетеш
имената на Деви, имената на Гаури. Тя е Гаури, вижте, Тя е Девицата, Тя е майката на Шри Ганеша, така че могат да
бъдат прочетени Нейните имена. Можете да прочетете имената на Дева Мария, които Грегоар ви даде - на френски и
на английски. (Грегоар предлага да ги чете на латински и на английски. Прочита се молитвата "Господи, помилуй" на
латински, както и латинските Имена на Дева Мария, а йогите повтарят "Помилуй нас/Моли се за нас.") Колко
неомъжени жени сте тук? Колко са? Седем. Бихте ли донесли онези цветя? Седем цветя би трябвало да се дадат на
неженените. Седем цветя донесохме, бегонии. Аз ще им ги дам, на неомъжените. Вие трябва да се грижите за цветята.
Жените са осем, донесете още едно цвете. Донесли сме ги от сърцето, каквото е Лондон. (излизат още жени) Донесете
още, имаме още много. Още две. Имахме още две девици тук в началото. Кои? Барбара и другата. Да, има специален
ден за девиците. Къде са тези, които никога не са се омъжвали? Никога не омъжвалите се? Те също са девици. Никога



не са се женили. (жена казва нещо.) Но ти все пак си девица. Девицата е девица и трябва да бъде уважавана, не
зависи от възрастта й. Ясно? Сега останаха две или три момчета, нали? Нека им дадем и на тях, да не чувстват
нещастни. Така решаваме проблема. Не бива да се чувстват нещастни. Имаме точно три момчета. Къде са? Това е
техният ден. Добре. Бог да ви благослови. Къде са другите две момчета? Матю никога не е идвал за пуджа; тук е, а не
дойде за миенето. Какво прави? Матю, къде беше по това време, защо не дойде? Ти си момче! За малките момчета е,
ясно? А това е за Винсънт, понеже е много малък да се грижи за растенията. А ти трябва да се грижиш за растението,
веднага. (момченцето взима цветето и йогите му се възхищават.) А колко сериозно си издига Кундалини той. Трябва
да видите как я издига и как я връзва, чудесен е. (дете си взема от прасада и възрастните реагират.) Нищо сериозно,
няма нищо сериозно. дайте му нещо да яде, Аз вече хапнах нещо, така че сега можете да дадете на всички, особено на
децата. Дайте прасада на децата. Взех си от прасада. дайте на децата, само на децата. Какво друго? Къде са
омъжените жени? Елате насам всички, които сте омъжени. Всички омъжени жени, елата отпред. Добре, сложете ги.
(жените слагат гривни на ръцете на Шри Матаджи, следвайки Нейните инструкции за поредността.) Как трептят, а? И
създават веселие.
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Пуджа на Шри Дурга Виена, Австрия – 26 септември, 1982 г. Всички трябва да си направите бандан. По-добре е преди
пуджата. Днес за първи път честваме тази пуджа в Австрия. Тази страна има богата история и е преминала през
различни сътресения, от които могат да се научат много житейски уроци. Но човешките същества не свързват бедите
с грешките си. Така непрекъснато повтарят едни и същи грешки, отново и отново. Ние закъсняхме с това посещение
във Виена и пристигнахме в деня, когато трябваше да се чества рождения ден на Мачиндранат. Наистина за всички
вас този ден е благоприятен, на него той навършва една година. Благославям го с всички най-отбрани красиви
блажени цветя, както семейството и роднините му. Има толкова много неща, които се правят за пръв път. Бих казала,
че Аз за първи път съм във Виена, в Австрия, за първи път посещавам рожден ден на дете, за първия му рожден ден. И
то на аштами - днес е осмият ден от цикъла на Луната, когато тя нараства, шуклапакши. За първи път ще бъдат
боготворени всички оръжия на Богинята. Това е чудесна идея, защото тези оръжия, които действат през цялото време
не само да убиват злото, но и да защитават доброто, никога преди не са били боготворени. И ако днес хората осъзнаят
тяхната значимост, много от проблемите с атомните бомби и други подобни биха могли да бъдат решени, насочвайки
оръжията в правилна посока, като ги използваме за унищожаване на злите, а не на добрите сили, за закрила и
поддръжка на човешкия живот. Същите оръжия могат да бъдат използвани в грешната посока. Но използвани
правилно, те могат да бъдат в полза на Божието дело. Всичко създадено от човешките същества външно изглежда
като инструмент за разрушаване. Но ако хората използват мъдростта си, ще разберат, че всички тези открития,
изплували от Несъзнаваното, са за Божието дело. Всички научни изследвания, всичко създадено, всички инструменти,
които използвате, са за нуждите на Бог. В известен смисъл можем да кажем, че хората са работили, за да създадат
методи, инструменти, социални, икономически, политически институции, за да ускорят механизма на Божията работа.
Несъзнаваното е работило чрез хората. Ако всички тези институции се насочат и действат в правилната, а не в
адската посока, могат да се обединят и завършат работата на Божественото. Както на Изток хората вярват, че Бог е
създал красивото човешко тяло, а човешките същества трябва да създават тези красиви, изящни дрехи, за да
подчертаят сътворената от Бог красота, да възхваляват сътворената от Бог красота и да я уважават. И това е станало
в много сфери на живота, на човешките дейности и би трябвало да е станало във всички, ако хората използваха
своята мъдрост. Много е важно да се разбере въпроса за познанието, което Аз обсъждах преди. Познанието, което
беше забранено едно време, като за Адам и Ева, беше голям проблем за разбиране от човешките същества. Такъв
беше случаят, когато Бог създаде човешките същества за пръв път - отделно от небесните, които бяха съвършени. Той
искаше да види дали тези човешки същества ще нараснат на брой и дали в тяхното съзнание и невинност биха
станали Себереализирани. Но това беше експеримент, а човешките същества не оправдаха очакванията на Бог по
това време, защото се водеха от низки постъпки или низки подбуди. Ето как се провалиха и загубиха своята
невинност. Загубата на невинността беше първият извършен грях и този грях отведе човешките същества в различна
посока. А това познание, за което споменах, не е истинското познание. То беше авидйа, изкуственото познание,
познанието за „аз съм нещо”, „аз върша” - егото. До животинския стадий нямаше его, а после егото започна да расте.
Можем да кажем, че това е началото на първородния грях –“аз съм нещо, “аз правя нещо”, “аз съм този, който прави
нещата”. Ясно ли е? Така че Бог каза: „Добре, да видим. Нека видим колко са смели и нека те да решават”. И така,
плановете бяха променени. Човек трябваше да мисли, че ние би трябвало да се преродим на земята, за да помогнем
на хората, да ги направляваме, да ги уравновесим, да им дадем правилно разбиране за дхарма, така че да могат да се
придържат към това равновесие. Но всеки път това „аз” отказваше да приеме равновесието. Това „аз” отива много
далече от Реалността. Днес също виждам, че хората, които идват в Сахаджа Йога, не се развиват много бързо. Заради
това „аз” те имат въпроси, имат съмнения, имат проблеми. Заради този първороден грях, хората не могат да се
развиват много бързо. „Аз съм единственият, аз съм свободен... Защо това? Защо онова?” Кои сте вие, та да задавате
въпроси? Кой ви създаде? Сами ли се направихте? Какво направихте, за да станете човешки същества? Защо е това
егоистично поведение към Бог? - „Защо Бог ни е създал? Защо?” Кои сте вие да задавате въпроси? Но положението е
такова, разпитването продължава и такива хора са много опасни за Сахаджа Йога. Ако дойдат на пуджа, Аз се
тревожа, не защото ще се случи нещо на пуджата, а че можем да ги изгубим напълно. Такива глупави егоисти се
изгубват. Като Майка Аз просто изпитвам състрадание и любов към тях, и Ми е тъжно, защото можеха да бъдат
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спасени. Но техният задаващ въпроси ум може да ги удави. Това е основният първороден грях, който хората
създадоха. Освен това имахме проблеми, които са дошли от животинския до сегашния стадий. Така че в нас има
животински брутални обусловености. Освен това сме преминали през други обусловености, които бяха създадени във
времето от същият г-н Аз, който е основал институциите, започнал е да организира религии – например
християнството. Христос дойде тук, за да разчупи егото ви. Противно на това, хората изградиха голямо его от това.
Има някои Сахаджа йоги, които вярват, че Сахаджа Йога е християнска Сахаджа Йога или хиндуистка Сахаджа Йога.
Все още се шири, влачи се това, че е християнска Сахаджа Йога. За християните уж трябва да е християнска Сахаджа
Йога, за хиндуистите да е хиндуистка Сахаджа Йога. За мюсюлманите е мюсюлманска Сахаджа Йога; трябва да е
свързана с исляма, защото те не могат да се освободят от собствените си обусловености, затова тя трябва да е
свързана с него, да обяснява всичко в него. Виждате ли, не могат да се освободят. Би могла да е също католическа
Сахаджа Йога или протестантска Сахаджа Йога. Би могла да е нещо по-дълбоко от това. Ето така, вижте, нещата
продължават. Така вие вкарвате Сахаджа Йога във вашите собствени категории, във вашите малки чашки. Но е точно
обратното. Сахаджа Йога е океанът, тя е универсална, тя е Маха Йога. Тя не е предназначена за християни, хиндуисти,
мюсюлмани, а за човешките същества, каквито са те. Има ли животни-християни, хиндуисти, мюсюлмани? Всичко
това идва от първородния грях – че сме нещо различно, че сме християни, хиндуисти, мюсюлмани. В Сахаджа Йога
човек трябва да разбере, че всички реки - независимо дали е река Ганг, Йамуна, Темза или Дунав - всички те се вливат
в едни и същи океан и стават океана. Казват, че когато всички реки се влеят в река Ганг, се наричат Сурасари, тоест
“Реката на боговете”. Хората повече не ги наричат с различните имена на притоците. По същия начин и Сахаджа Йога е
Океанът. Не може да й давате име. Не се опитвайте да откривате идентичността й с други неща. Ако започнете да го
правите, умът ви ще заприлича на тази чашка. Още повече, че ако идвате от организирани религии, е важно да
разберете, че те правят чашката ви още по-твърда и тя не може да се разтвори. Ако религията не е организирана,
тогава чашката е глинена и може да се разтвори в този океан. Но ако е от здрав, хубав порцелан – майсенски – не е
възможно. Тогава се придържате към всички тези обусловености, към всичко закостеняло и тогава много е трудно.
През цялото време трябва да споменавате Христос, да споменавате Мохамед или някой подобен, за да ви напътства.
Сега вашият водач е Духът, който е безграничен, така че не трябва да споменавате когото и да от тях. Те са част и
частица от вас. Но ако се залепите за един човек, това отново е знак, че не се разширявате. Вие знаете, че сте
всичките тe. Шри Кришна е вече във вас и е пробуден, Христос е вече във вас, Ганеша е във вас, Брахмадева е във вас,
Мохамед е във вас. Всеки един от тях е във вас. Мойсей, всеки от тях, във вас. Така че как можете да се
идентифицирате с една личност? Причината е, че все още сте обусловени и искате да ги довлечете в собствените си
обусловености. Затова опитайте се да доведете нещата до положение да нямате обусловености. Можем да видим как
обусловеностите ни работят най-лошо по начина ни на живот; като човешки същества имаме навика да се затваряме в
тесен кръг, независимо дали е наш. Първо се затваряме в “аз” – “аз съм Х,У, Z”. После може да се събираме в клуб – да
речем - „Хора, които се ползват нож и вилица”. Може да има хора, които използват ножа и вилицата по един начин и да
си имат свой клуб; и други, които ги ползват другояче в друг клуб. Разбирате ли, нещата продължават и хората трябва
да се събират в клубове по всякакви глупости. Добре, ползвайте ги както желаете, няма значение. Вие ядете една и
съща храна, тя се смила по един и същи начин, работи по един и същи начин. Но що се отнася до външната проява,
хората използват вилицата и лъжицата по различен начин - някои се хранят с ръце, с пръсти, а други – не знам – може
да ползват и кама. Не зная как хората успяха да стигнат до тази крайност. Но нещата са такива. Вършейки нещо,
извършвайки каквато и да е дейност, само човешките същества я затварят в свой кръг – „Ние така го правим. А те го
правят иначе”, по метода на друга група или хора. Това групиране е най-лошото нещо и то е срещу природните закони.
Вие може да бъдете индивид по отношение на външния си вид, по отношение на цвета на косата и очите ви. Бог ви е
създал по този начин. Но всичко останало, което сте създали, е мъртво. Всички други методи за групиране, които сте
създали, нямат абсолютно никаква стойност. Те са просто един мит. Няма никаква истина в това, нищо, което би
заслужавало внимание. То просто е мит. Затова трябва да се разбере, че няма такова нещо като Сахаджа Йога, която
да е християнска, която да е протестантска или католическа Сахаджа Йога. Намирам, че е нещо много фино, когато
хората говорят за колективност, да не разбират, че не сме колективни, защото имаме толкова много етикети,
прикачени към нас, като обусловеностите от нашите действия. Това може да е в Швейцария, Австрия, Рим или в
Индия, навсякъде. Трябва да се освободим от тези обусловености. Трябва да знаем, че сме човешки същества,
създадени от Бог, и това, което е вътре в нас и е реално, създадено от Него, то е единственото нещо, което трябва да
бъдем. Всичко останало са обусловености, от които би трябвало да се опитаме да се освободим. Всичко се допълва.



От едно място трябва да научите едно, от друго място трябва да научите друго; от всяко място можете да научите и
разберете нещо. Няма нищо такова, което да бъде поддържано от някои хора като по-висше или по-нисше. Но разбира
се, там където егото се е развило повече, първородният грях се е развил повече и има вероятност тези хора да са
развивали повече обусловености. Естествено, обусловеностите са много повече. Или там, където изобщо не се въртят
около религията, около Бог, и са застинали - както да речем в Африка и на подобни места - обусловеностите биха
могли да идват от други сили, наречени Адибхаутик, което ще рече „създадени от сътвореното от Бог”. Така например
ако видят луната, тези хора се страхуват от нея; ако видят дървета, се страхуват от тях. Това са един вид митични
представи за самата природа. Вижте, както вече знаете, има два вида. При единия вид хората създават митични идеи
за природата, митичната страна на природата – Адибхаутик; а Адидайвик са митични представи за това, което вие
можете да направите, че сте Бог, че сте девас и искате да сътворите нещо – „Аз съм това, аз съм онова.” Така че има
два вида обусловености, които действат, а в модерните времена нещата са толкова объркани, че не зная къде
действат тези две страни. Например, наскоро минавах покрай едно гробище във Виена и се удивих, че това е гробище,
а пък има блокаж в дясна Свадистхана. Затова си казах: „Всички бхутове сигурно действат сега, защото не мога да
разбера как иначе в едно гробище може да блокира дясна Свадистхана”. Ето как може да се обясни това: всички
бхутове са активни, или може да са се родили отново. Вероятно са умирали стотици пъти, правели са гроб след гроб,
но само тук има празни гробове и сега са се активизирали. Или пък самите самите бхутове са активни, няма ги там,
изчезнали са от там. Може да е това. Затова сега трябва да съдим за нещата по вибрациите, а не по нашето разбиране
или по това, което мислим или разбираме с ума си. Задавайки въпроси и дискутирайки дълго, не можете да разберете
Сахаджа Йога. За тази цел трябва да имате свръхсъстояние на ума, при което можете да получавате вибрации, да
усещате вибрациите и да бъдете в пълна хармония с тях. Ако все още има следа от егото до степен, че все още си
задавате въпроси за Сахаджа Йога и се мислите за много велики, по-добре е да не присъствате на пуджа, да не идвате
на пуджа. За вас това ще е благоприятно. За човек, който има съмнения, е по-добре да не присъства на пуджа, защото
пуджата е предназначена само за хора, достигнали състояние на ума, наречено Нирвикалпа, там където няма Викалпа,
където в ума липсват съмнения. Ако все още имате съмнения в ума си, то той все още е много силен и ще ви дърпа
надолу. Затова преди пуджа накарайте ума си да мълчи. Кажете му да не говори. Кажете му: „По-добре замълчи. Сега
трябва да се извися духовно и да получа благословиите на Божественото. Затова просто си мълчи. Ако не можеш да
го направиш, няма да мога да се извися духовно.” Казвала съм ви много пъти, че той е като магаре, умът е просто като
едно магаре. Ако вървите зад него, то ще ви рита, ще ви каже, че сте лоши, че сте най-лошият човек и
самосъжалението ще ви завладее. Ако вървите пред магарето, то ще наклони ушите си към вас, можете да ги хванете,
като егото. Ще върви там, където вие искате и ще прави каквото му кажете - „Какво толкова?”, но няма да ви
контролира. Ако го яхнете, то ще продължава да ви разиграва, за да види как се справяте. Така че ако позволявате на
ума си да блуждае насам-натам чрез очите или вниманието ви, или чрез езика и сетивата ви, тогава той си ще каже
„Добре”. И ще пасе тревата отстрани, но няма да се движи. Ще мръдне малко насам, ще хапне трева, а после - натам.
Грегоар: Да преведа ли набързо за французите, които не разбират английски тази част от лекцията Ви? Шри Матаджи:
О, искаш да преведеш всичко това? Грегоар: Мога за две минути. Шри Матаджи: Мисля, че ще е по-добре да
превеждаш по-късно, защото сега потокът от вибрации е по-добър, нали? Грегоар: Добре. Шри Матаджи: И така, това
магаре иска да пасе трева и знае, че нямате нищо против то да пасе трева. То обикаля, пасе, поглъща всякакви
мръсотии, каквото и да е. Яде всичко, което му позволите, яде всякакви нечистотии, поема всякакви мръсни, цинични
мисли и всичко подобно, без да задава въпроси. Разбирате ли? Само в Сахаджа Йога подобни хора задават въпроси.
Но когато трябва да поемат нечистотия, поквара и всякакви не святи, греховни неща, тогава не задават въпроси.
Такива хора ще кажат: „Какво лошо?” Но щом стане въпрос за Сахаджа Йога, те питат: „Кое е най-святото от
най-святите неща, кое е най-великото от най-великите?" Само тези врати са отворени за вас, така го получавате, иначе
не става; за всички други е забранено да го постигнат. Водата, която мие Моите нозе, е амброзия, тя е тиртха. В древни
времена дори беше забранена за лекарите. На вайдйас не им беше разрешено и те трябваше да се борят за нея. Само
на боговете им беше позволено да я пият. Днес вие сте поставени в положение на боговете. Но годни ли сте за това?
Заслужавате ли го? Или все още задавате въпроси, все още имате проблеми? Тогава по-добре е да ви се забрани. Да
получите тази амброзия е нещо необикновено. Ако четете “Деви Пурана Бхагаватам” ще разберете, че им е било
забранено да я пият. Положението е такова, че умът е като магаре. Но ако магарето знае кой е ездачът, ако знае пътя,
а ездачът знае как да контролира ума и ако знае къде да работи, същото това магаре, същият инструмент, същата
институция, същото нещо около вас ще ви заведе там по-бързо и много комфортно. Затова днес кажете на ума си:



„Стига толкова с това да си играеш с ума. Сега искам да бъда в Царството божие”. Кажете го на ума си, директно,
кажете на ума си. Това е важно. Това е именно умът, който ви е водил до всякакви неща, който ви е дал тази
нечистотия и поквара. Така че просто му го кажете. Бог да ви благослови! Така че по днешната тема трябва да кажем,
че трябва да постигнем нашата невинност вътре в нас и да почувстваме невинността на Вирата. Въпросът е относно
Ганеша Вирата или може да се каже Вирата Ганеша, където във Вирата трябва да почувстваме невинността, така че да
станем невинни. Нашите грехове са измити, ние сме пречистени от тази невинност, така че аз-ът си отиде от вас,
първородният грях беше измит в нас и ние станахме тези красиви същества, гордите деца на Бог и славата на
творението. Бог да ви благослови! Грегоар, сега можеш да превеждаш. Добре. Можеш да превеждаш. Знам, че е дълго,
но понякога откривам, че ако потокът не се поддържа... Грегоар: Съжалявам, Майко. Не биваше да прекъсвам. Шри
Матаджи: Нищо, нищо, добре. Грегоар превежда в резюме на френски и италиански, а Рут на италиански. Шри
Матаджи: Можете да отговаряте, а на този фон ще сте в състояние да – намалете го – ще можете спонтанно да
казвате нещо. Добре ли ще е така? Да отговаряте? Това ще ви даде подходящо ... Грегоар: Мислех си три минути за
френски и три минути за италиански, в много концентрирана форма. Шри Матаджи: Ще можеш ли? Грегоар: Мога, да.
Шри Матаджи: Хубаво. Грегоар продължава да превежда. Шри Матаджи: Преди много хора са Ми задавали въпроса:
"Майко, защо сме станали такива? Защо Бог не ни е накарал да осъзнаем себе си, без да вършим всички тези грешки?
Защо трябваше да се въртим в този омагьосан кръг?” По това време Аз не исках да им кажа, че са извършили
първородния грях, че не са се подчинили на Бог. Иначе нещата биха се развили по друг начин, нямаше да е толкова
протяжно. Защото ако им го кажете, тогава им се случва нещо друго - станат левостранни, започват да се чувстват
виновни заради първородния грях. Така трябва да скочим от егото в първородния грях. Но избягвайте тази част от
вас; може само да се каже, че еволюцията нямаше да се осъществи ако в началото не ви беше дадена тази свобода,
вижте; защото свободата беше първо тествана, понеже ви дадоха свобода. Вие имахте чудесно място за живот,
живеехте под пълната закрила на Бог в Райската градина – може да се каже – в красивото... Всичко беше чудесно.
Нещо липсваше там. Но независимо от това, когато човешките същества получиха свободата, която трябваше да бъде
подложена на изпитание, те моментално се отдадоха на недостойни неща, разбирате ли? Затова Бог трябваше да
промени целия план, понеже низките страни на живота бяха привлекателни, независимо от всички благословии, които
имаха. Цялата враждебност, може да се каже, всички животински чувства все още бяха привлекателни за човешките
същества. А това беше най-учудващото. И когато тези неща се случиха, естествено самата свобода трябваше да бъде
премине през тест за подобрение. Това изпитание беше цялото сътворение на човешките същества, което се случи. Но
ако им се каже, че само първородният грях е създал проблем, тогава ще възкликнат: „О, Боже, защо създаде
първородния грях?” Затова по-добре е да им се каже, че за вашия еволюционен процес проверката на свободата ви е
неизбежна, защото ако трябва да влезете във висшата свобода, то трябва да знаете дали можете да я понесете или
не. И виждайки това... Нужни бяха много години на човешките същества, за да израснат в нея, да разберат, че човек не
може да понесе нищо. Той не може да понесе свободата, не може да понесе парите, служебното положение, комфорта,
нищо. Същото виждаме сега в Сахаджа Йога: когато хората получат комфорт, просто отново се отпускат. Когато
получат благословии от материално естество, струва им се – пак същото - че се връщат в Райската градина и когато се
върнат към същото, пак се връщат към старото положение. Не е добре. Сега трябва да разберете, че трябва да сте
върховни, да овладеете всичко това. Нищо друго не е важно, няма значение освен Духа. Само тогава ще можете да се
отървете от... Разбирате ли, това може да действа като изкушение за вас. Всички благословии, които стигат до вас, са
изкушения. Така че би трябвало да сте готови. Вижте, няма нищо по-важно от Духа. Ние сме готови на всичко, за да
постигнем Духа. Не се безпокоим какви благословии ще получим или нещо такова. А онова, което искаме, е свободата
на Духа, която не копнее за нищо друго, не копнее за материални неща. Така че вие ще бъдете като лампа, която дава
светлина, без да се обвързва със самата лампа. Независимо от това дали лампата е от злато, сребро или от нещо
друго, светлина може да гори, дори лампата да е от кал. Това трябва да бъде постигнато от Сахаджа йогите, да бъде
разбрано, защото това е един опасен етап, в който виждам хората отново да потъват надолу. Затова трябва да се
смирим и да кажем: „Досега нищо не съм знаел, Майко. Трябва да зная.” Защото то е знанието за корените, което не
познавате. За вас то е ново. Какво може да питате? Та вие не знаете нищо. Трябва да получите познанието за
корените. Така че се смирете и само тогава ще получите благословиите за това ново израстване. Това е едно
израстване навътре, то е вътрешно, Антар Йога. Докато не се смирите, няма да се получи. Трябва да се смирите,
защото щом започнете да питате, егото ви кара да задавате въпроси. Затова се смирете, за да се задълбочите и
израствайте по-нататък в познанието за корените. Учудващо е, че само в Индия хората наистина търсиха това



познание и хората стигнаха много надълбоко. Затова всеки от тях трябваше да отиде в Индия. Дори Христос ходи там,
за да разбере, че хората там са търсачи и да ги подкрепи, да им помогне. Затова е важно познанието за корените да се
появи в област, където това е възможно. По-лесно е да се установи, където корените не са нарушени, а именно в тази
страна, Индия, хората го търсеха. Но когато започнаха да се разрастват, отново станаха глупави и лекомислени и
когато ги погледнем, виждаме колко са повърхностни. Но не виждаме каква страхотна работа са вложили
прозорливите хора в Индия, страхотна. Искам да кажа, вземете един от тях и той е достатъчен да ви даде пълна
представа за Сахаджа Йога. Вземете един обикновен човек, много обикновен човек, като да речем Сай Натх, който
беше, изглеждаше много обикновен, но какъв страхотен океан от познание имаше той. Който нямаше никакво
образование. Никой не знае къде е роден Той, какво се е случило, от къде дойде и къде живя, и как стигна до тази
възраст. Никой не знае неговото минало. Или вземете Ади Шанкарачарйа, или Кабир, или всеки друг. Например,
вземете Мачиндранатх. Ако прочетете за Мачиндранатх, ще се чудите, ще си помислите, че той дава някакво
мистериозно познание. Страхотна работа свършиха те! Минаха през цялото Ляво и Дясно, правиха какво ли не,
всякакви експерименти. Ако погледнете книгите, които написаха за Нав Натх, Деветте Натхи (звезди – б.пр.), и за
живота на Мачиндра. Мачиндранатх стигна до такава дълбочина и откри толкова много неща за местата, където
жените бяха владетели. Мисля, че трябва да е бил някъде в Белгия, където жените бяха владетелки, а мъжете – просто
зелки. Той откри какви ли не неща, а после какво се случи и как се опитваше да лекува. Това е движение в друга
посока, вижте, движение към корените, и ето как тези корени се откроиха и дадоха растеж на такива ужасни дървета
тук и там, и така работи той. И е толкова символично това, че за да разберете тяхната работа, вие трябва да бъдете
наистина много дълбоки и много проникновени, като човешкият ум засега не е в състояние да види огромната работа,
която те свършиха. Не е възможно да види. Например, ако видите описанията на Ади Шанкарачарйа или дори
описанията на Маркандейа за вашата Майка, забележително е колко дреболии е могъл да види. От къде, от какъв
ъгъл. И най-дребните детайли на Майка е могъл да види, както детето би видяло, абсолютно близо до Майката. Това
означава, че невинността е пълна и съвършена. Иначе не може да видите тези неща, които те са видели, дребните
неща, като трите гънки на Майката. Как може някой да види, но детето може да види, че майките имат тук три гънки,
че имат три гънки по тялото си. Само едно дете може да види. Страхотно е, казвам ви, страхотна е тази невинност,
тяхното проникновение и кураж. Нужна е истинска смелост да израснете в това проникновение. Така че невинността е
нещото, което човек трябва да постигне най-напред, но не бива да това да става чрез Христос или чрез Ганеша, а вие
сте тези, които би трябвало да я имат. Тоест, вие сте, вие сте невинността. Не се налага да го казвате, не трябва да
минавате през някого. Вие сте това, просто можете направо да я имате. Тая работа е за хора, които не са реализирани,
предназначена е за хората, които са глупави, които не могат да я постигнат директно. Всички вие можете да я
постигнете директно. Това е вашата благословия, най-великото нещо – че можете да постигнете направо всичко това.
Но трябва да се изкачите до позицията на невинността, чрез която ставате толкова фини, толкова сукшма, защото
невинността е най-финото нещо, та влизате във всички области, за да научите познанието за корените, познанието за
Дървото на живота. А не е предназначено за глупавите егоистични безсмислени хора. Те стават ракшаси, казвам ви:
те стават ракшаси. Така че ние няма да вървим по техния път, а по съвсем различен. Трябва да се смирим вътре в нас
и да се опитаме да пробудим нашата невинност, веднъж да стане свещената невинност – павитра, невинността вътре
във вас. Ще се изненадате, но на санскрит няма дума за невинност. Защото за тях всичко, което е свещено,
благоприятно, в него се съдържа всичко. Няма отделна дума за невинност, защото не могат да си представят, че може
да има невинност, съществуваща ей-така във въздуха. Тя трябва да бъде вътре в нещо, разбирате ли, тя винаги е като
чаша, която само може да съдържа водата в себе си. Така че те не могат да си помислят, ние не можем да си
помислим за вода, висяща ей-така във въздуха. Трябва да има някаква чаша. Хората казват „благоприятно време”,
„благоприятен човек” или „благоприятно нещо”, „благоприятна нощ”, „благоприятен ден”. Всичко се съдържа, то е
вместилище, съд. Съд, който може да има невинност, разбирате ли. Благоприятността. Отново, благоприятен. Това е
прилагателно. Няма нищо подобно на твърда невинност, шубха. Сама по себе си шубха е прилагателно, няма дума за
невинност. Може да има дума „невинен”, но самата дума „невинност” не съществува за тях, защото е твърде фино
нещо, а ние трябва да станем това фино. Защото съществува навсякъде, което е невинно. Това е толкова широко
понятие, по-широка представа за Ганеша Вирата. Когато Той е цялото на Вирата, как може да Го ограничавате до
„невинност”? Тя е толкова фина, прекалено фина, за да бъде превърната в съществително. Бог да ви благослови! Бог
да благослови всички вас! (Сега започва пуджата. Следват коментари на Шри Матаджи, направени по време на
пуджата относно протокола). Можете да започнете да миете Нозете ми. Първо, онова, което можем да направим, е



тези, които не са мили Моите нозе, досега, моля да вдигнат ръце. Той не е ли мил? Добре, ела. Това са 21 имена, това
са 21-те Имена на Шри Вишну, който е аспектът на вашата еволюция, на вашата дхарма. Той е Бащата вътре във вас. И
понеже първо всички вие търсите еволюцията си, ние призоваваме тези 21 сили, 21 Сили на бащиния аспект на Бог. 21
сили. Те са 21 имена, които представляват 21 сили на еволюцията вътре в нас. Сушумна нади има 21 сили. Можеш да
преведеш, на френски е по-добре. Вишну, Вишну, това е силата на Вишну, или можем да кажем, на Нарайана. Вишну е
Бащата. Това е за да се издигне Дясната ви страна, защото сега тече действие. (после е прочетена Гайатри Мантра).
Крита юга. Това е Крита юга. Крита значи „когато и където ще бъде ефективна”, където ще бъде ефективна. Работата
ще бъде свършена. Това е юга, времената, в които ще стане. Крита юга. Това е специално време между Кали юга и
Сатйа юга, тоест Крита юга, където нещата ще бъдат свършени, работата ще бъде свършена. Време на възкресение,
когато ръцете ви ще говорят. Това е то. Вижте. Преведи. Крита юга. Кри значи „върша, правя”. Вижте, сватоджайате
значи „принцип”, вие събуждате принципа на цялата вселена, Принципа на вселената, а прайате значи, „Ти даваш
преживяването му”, така че Той е този, който поражда Принципа и също дава преживяването. (Превод на италиански).
Прайате, прайате е преживяването, което доказва, доказва съществуването ви. Разбирате ли? Вие давате вашето
собствено преживяване, тоест давате преживяването си, което доказва, че съществувате. (йоги чете превода на
Ганеша Атхарва Ширша) Шри Матаджи: Би трябвало да е „Ти си Бог в човека”, ще е по-добре. Бог в човека... Той не е
човек, в никакъв случай; как може да му казвате „Него”? (Шри Матаджи моли за мангала сутра.) Нека той да сложи
мангала сутра. Шри Ганеша има силата да дава мангала сутра. Сложи Ми я. Хайде. Благодаря. Ти имаш най-голямото
право (показва мангала сутра). Той я обърна наопаки; носи се така през първата година на брака – вижте; правилно,
ето така се слага. Просто омъжени жени. Омъжени жени трябва да го правят. Нали? Всички омъжени жени, а после
канйа (неомъжените) трябва да направят друго. Всички вие, нека да имаме по две, иначе ще е добре. Може да ги
смесите, няма да навреди. Изчакайте всички омъжени жени. Ти излез. Ето така. Не донесох всички Мои украшения...
Това е хубаво. Нека Бог да благослови всички вас. Акханда саубхагйа – това е благословията, дадена на всички
омъжени жени и нека тази саубхагйа остане през целия ви живот без никакви препятствия. Не бива да има никакви
препятствия в съпружеския ви живот, никога, докато сте живи. Нека Бог да ви благослови. Шри Матаджи: Сега за
кумкума. Вие може да дойдете, и женените момичета могат да дойдат... (Шри Матаджи търка нещо в Нейните ръце,
въпреки че не може да се види точно какво, понеже на видеото се вижда само горната част). Оставете по малко за
всички и го вземете целия, а те ще могат да си сложат на ръцете и да го разтъркат. За тях е добре. Шри Матаджи:
Грегоар, ти прочети твоите имена, дето ги прави; къде са имената? Грегоар: За Шри Шива или Шри Махакали? Шри
Матаджи: Да... Шри Шива... Всичко това е за Неговата радост, нали? Йоги: Ом твамева сакшат Шри Нав
Йерусалемешвара... Шри Матаджи: Отново! Йоги: Ом твамева сакшат Шри Нав Йерусалемешвара – Той е Господарят
на Новия Йерусалим. (мантра) Той е Първичното Себе на Шри Матаджи (мантра) – Той обича Сахаджа йогите Шри
Матаджи: Така че това значи, че Той е Любимият на Сахаджа йогите... Йоги: Това е друго име, друго е името, Майко, за
това Сахаджа Йога ватсала Шри Матаджи: Сахаджа Йога ватсала... Йоги: Прийа бхакта - Той е предпочитаният от
поклонниците Шри Матаджи: Прийа Бхакта; така че първо е Прийа, но ако го сложите накрая – Бхакта Прийа – тогава
значи „Той обича бхактите”; разбирате ли? Бхакта Прийа. Но ако да речем сложите „Тя е Любимата” – защото Прийа,
когато я сложите, тогава е Моето име – Аз съм Любимата. Можете да го заместите – Преми ще е по-добре – ако
сложите Преми ще е съвсем наред. Може да я сложим, ще бъде Прийа – Грегоар – Сахаджа Йога Прийа е добре, но ако
сложиш Прийа, тогава веднага значи точно обратното, защото ти се обръщаш, ти правиш нещата според Мен – Аз
ставам това божество. Ясно ли е? Санскрит е страхотен – малка промяна тук-там и тя става толкова голяма, защото
всяка, всяка съгласна, всяка гласна има значение. Можете ли да си представите? Всяка съгласна, всяка гласна има
значение и мантра, защото е деванандра – разбрана е само от девите; девананд – създаден от девите. Така че всички
тези неща имат такъв огромен ефект, когато ги комбинирате, разбирате ли? йоги: Да прочета ли още няколко имена за
Теб, Шри Матаджи? Шри Матаджи: Добре. (още имена, всичките започващи с Нирмала) Добре, хубаво, да. Същата
форма се появи като светлина на тази снимка, виждали ли сте я? Точно като пламък, тази форма. Масло, амла, олио от
амла? (после Шри Матаджи иска парфюм с кхус) Видях малко кхус, Грегоар, в банята ти видях малко кхус, парфюм с
кхус. Кхус. Видях го, трябва да е Атхар от Индия; нека да видим този, този също е Могра (жасмин)... Тук видът парфюм,
който хората ползват, е много опасен, особено този „Табак”; прави се от тютюн и някои хора се пристрастяват към
него, защото това е пристрастяване. Да, този е добре, този е хубав. Този е с къна, пише ли е на него хина? Кхус, същото.
Пак е същото. Това става. Може да намажете с него всички Сахаджа йоги, този парфюм с кхус. Той чисти Вишудхи,
дясна Вишудхи особено. Въпреки че ако имате с къна е най-добре, защото изчиства много добре вашата дясна



Вишудхи, но този е добър за хора, които са много забързани, загрели... (йоги казва мантра) Шри Матаджи: Нека той да
го направи, когато Аз държа меча. Ще държа меча в тази ръка (хинди). (йоги пита дали да прочете „Лалита
Сахасранама”) Шри Матаджи: 108 Имена. Получихме копия на 108-те Имена. Но можеш да ги преведеш. Йоги: Жена ми
е тази, която го избра, невинен съм. (показвайки сарита на Шри Матаджи) Шри Матаджи: Ти го избра, но хвърляш
вината върху нея. Ето защо жените са тук – да поемат цялата вина. (Шри Матаджи обяснява как йогините трябва да
сгъват и как да сложат сарито около Нея): Трябва да го отворите точно обратното, наполовина, ето така, сгънете го от
тази страна. По този начин са го държали по времето на Шри Кришна. (с шала отпред) Повдигнете Моята коса от гърба
и я извадете напред... Тя няма модерен часовник... (поднасят гирлянд) Шри Матаджи: Най-добрата комбинация е
зелено, оранжево и жълто. (поднасят корона от оранжеви цветя) Шри Матаджи: Най-добре е цветята да са над
главата... Признакът за красота е, че повече не можете да толерирате никакво несъвършенство. Тя (короната) е много
красива, така че трябва да направите всичко според нея, така трябва. Много добре е направена. Опитайте се да
направите цели снимки. (на Шри Дурга дават оръжия; Шри Матаджи взима меча, но не и тоягата, казвайки) Нямам
нужда от нея. (после иска раковината) Можеш да прочетеш това с думите на стотра (възхвала) Станете, това трябва да
се свали. Нека Бог благослови всички вас. Направете си бандан. (йогите викат Джагадамбе) Шри Матаджи: Кажете
молитвата „Отче наш”. Още веднъж. Още веднъж. Шри Матаджи си сваля короната, видеото свършва.
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- зала „Урания”, Виена, Австрия Покланям се на всички търсачи на Истината. В последните Ми лекции ви разказах за
тези центрове, Които са разположени в долната част на тялото. Днес бих желала да се спра на останалите три
центъра, които са разположени тук, тук, и тук. Те са много важни за човешките същества. Когато хората са изправили
глави като човешки същества, Този център е установил едно ново измерение. Центърът се нарича Вишудхи чакра. И
той има 16 венчелистчета, които се проявяват в симпатиковата или парасимпатиковата нервна система; 16
(под)плексуса, които се грижат за нашите очи, нос, гърло и език; за очите, за част от очите и за цялото изражение на
лицето. Когато човек е его-ориентиран, той си дърпа глава назад, ето така. А когато е ориентиран към суперегото,
навежда главата си надолу ей така. Този център е изключително важен за човешките същества и за Сахаджа Йога,
защото ръцете играят голяма роля в Сахаджа Йога.

За да хванем универсалния език, трябва да използваме ръцете си - това е най-доброто, да речем, за слепите хора, за
глухите или за немите хора, най-доброто за тях е да използват ръцете си. Така че тези ръце, въпреки че изразяваме
себе си, движейки пръсти или чрез жестове, все още не са просветлени. Когато този център се просветли, тогава
ръцете също стават просветлени. Центърът има две страни, една отдясно и една отляво. Левият център блокира,
когато човек се чувства виновен и пречи на издигането на Кундалини. Ето защо Аз винаги моля търсачите на Запад
първо да кажат в сърцата си „Майко, аз не съм виновен”. Това са обусловеностите, които са стигнали до нас от така
наречените религии, от така наречените психолози и от други, които са отговорни за нашето развитие в детството ни.
Когато вещите са много важни за родителите, те през цялото време крещят на децата или ги поправят - „Не цапай
килима, не разваляй това, не чупи онова”. И ето как развиваме чувство за вина в нас. Когато пораснем, в училищата и
в колежите то също може да се доразвие много тежко в нас.

Образованието трябва да се предава на децата с огромна любов и разбиране. Тук го има усещането, специално у
хората, които са много развити, че децата трябва да бъдат контролирани, като им се промиват мозъците. Но това
промиване на мозъците има за резултат странния проблем, наречен чувство да вина. По същия начин психолозите,
които дискутират темата за вината, наистина не разбират последствията от този тип дискусия. Когато психолозите
говорят за проблема с вината, не знаят, че тези случаи са патологични. Това не е нормален случай, а аномалия. Но ако
започнете да обсъждате тези анормални случаи по принцип, това се превръща в общо заболяване. Самите психолози
работят с болните хора, които са обсебени, а нямат начин да предпазят себе си от болните. Ето как самите те се
разболяват. И щом веднъж развият тази болест в себе си, започват да я възпроизвеждат в по-голям мащаб, казвайки,
че човек развива вина, че еди-какво си случва с вината, че друго се случва с вината.

А Бог е създал човешките същества по Свой образ и подобие. Няма нужда човешките същества да се чувстват
виновни изобщо за нищо. Ако тези човешки съдии не са били в състояние да ви намерят за виновни, как може този
Съдник, който не е нищо друго освен състрадание, да ви клеймоса като виновни? Вие сте стигнали от амебата до този
стадий, а Бог ви е сътворил като образец на цялото Творение. А точно на този стадий вие започвате да изпитвате
вина. Когато Той иска вие да украсите трона на вашия Дух, точно в този велик момент вие ставате виновни - много е
жалко, цялото нещо предизвиква изключително разочарование. Всички тези еволюционни неща са се случили във
вас не за да ви накарат да се изпитвате вина. Би било като някой принц да бъде помазан за крал и изведнъж да се
спре - „Ох, виновен съм, не мога да стана крал”. Самосъжалението е по-лошо от самоубийство. А пък десностранният
проблем е точно обратното на левостранния.

Това е човек, който говори агресивно, характерът му е такъв, че говори по начин, който впечатлява хората и ги
унижава. Подобна личност развива много рязък и сух характер. Познавам един зъболекар, който дойде да Ме види.
Беше зъболекар, но Ми каза: „Майко, изгубил съм силата даже да се усмихвам. Сега не мога да се усмихвам.
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Мускулите ми не могат изобщо да се настроят за усмивка. Станал съм толкова безчувствен, че не мога да се усмихна,
нито да плача”. Така че отишъл при някакъв светец, така наречен светец, а той му казал: „О, вече си отишъл над
всичко”. Това е погрешната представа, която имаме за хора, които са много велики в духовността. Подобна личност
трябва да бъде океан от състрадание, океан от любов и океан от прошка.

Над всичко би трябвало да е в състояние да дава радост на хората, а не нещастие. Обикновено, когато видя картина
със светец или статуя на светец, за Мен той изглежда най-нещастното същество. Където и художници или архитекти
да са изобразявали папи и епископи и всякакви подобни, те изглеждат толкова нещастни, че никой не би желал да е
на тяхно място. Понякога при тези агресивни хора, в резултат на агресивността им, също се развива Лявата страна,
защото те се чувстват виновни заради начина, по който са говорили с другите. По този начин се развиват проблеми в
двете страни на центъра, ако те са в неравновесие, центърът се развива по такъв начин, че може да се развие
физически проблем, наречен спондилоза. Ако се чувствате виновни или усещате агресия в себе си, може да се получи
и от двете неща. Специално ако се чувствате виновни, тогава може да се развие и ангина, което е проблем на сърцето.
А също може да получавате вдървяване на лявата ръка. Сега ви разказах накратко за Вишудхи чакра, понеже трябва
да обхванем трите чакри, а днес искам да ви разкажа за Духа. Над нея е центърът Агнйа.

Агнйа чакра лежи в областта на хипофизното и епифизното тела. Тя е разположена точно в центъра на оптическата
хиазма. Единият прозорец на Агнйа чакра е показан тук, на челото Ми с този знак, а другият е отзад на главата. Този
център също е изключително важен, защото контролира вашето его и суперего. Това е центърът, където Исус Христос,
нашият Господ, пребивава. Много свещеници бяха шокирани, когато им казах това. А неговият кръст е символ на
кръста, където егото и суперегото се пресичат взаимно и са крайно близо едно до друго. Това е мястото, където
Христос трябваше да бъде разположен принесен в дар, а това трябваше да се завърши чрез Неговото разпъване, така
че Неговото фино тяло да влезе в тази област на съзнанието. Когато на кръста Христос каза „Сега то се установи”, Той
имаше предвид с това, че това постижение е установяването на Христос в този център, който е много, много фин, а да
се влезе в него е трудно. Той беше, Неговото тяло беше изградено от вибрациите, които вие усещате.

Тези вибрации се наричат или Ом, или Чайтанйа на санскрит. Понеже Той е направен от тях, можеше да ходи по
водата. Наскоро някой Ми каза, че Христос се е родил някъде и скоро ще се появи по телевизията. Отговорих:
„По-добре го помолете да ходи по водата и тогава ще откриете дали е Той”. Това установяване е важно и по време на
разпъването, когато Той беше в това състояние, каза само едно изречение, което показва, че нещо е трябвало да се
осъществи чрез Неговото разпъване - „То”. Той не каза, че всичко е постигнато. Каза: „То е постигнато”. Той говореше
за бъдещето и Светия Дух и че всичко сторено срещу Него ще бъде простено, защото е извършено от невежество, Но
нищо срещу Светия Дух няма да бъде простено. Той каза: „Ще ви изпратя утешител, който ще обясни всичко. Ще ви
изпратя изкупител, който ще изкупи греховете ви.

И утешител, който ще ви утеши”. Третото нещо, което каза, е „Трябва да се родите отново”. Той е единственият, който
каза това в цялата Библия, измежду Моисей и всичко други, Той е този, който каза: „Вие трябва да се родите
повторно”. Понеже Моисей, както ви казах онзи ден, и Авраам бяха заети да установяват равновесието в зелената
област от финото ви тяло. Но това събуждане на Христос във вас, събуждането на вашата сила като второ раждане,
беше споменато само от Христос. Така се започна кръщаването на хората. Взимате вода от някъде си, посочвате
някого за свещенослужител, поливате нечия глава и казвате „Ти си кръстен”. Това е толкова изкуствено нещо, понеже
нищо не се е случило, просто сте полели малко вода, всеки може да го направи. А за да получите кръщение, трябва да
издигнете Кундалини, да настъпи прелом. Христос не каза „Вземете вода и я излейте на нечия глава”, нали?

Но второто раждане трябва да се осъществи. А второто раждане, раждането само по себе си означава еволюционен
процес, или трябва да се осъществи, може да го наречете, жив процес. На санскрит птицата е наречена „двиджаха”, а
реализираната душа също е „двиджаха”, което значи „дважди роден”. Както птицата е яйце, най-напред, после расте
вътре в черупката, а след това съзрява, разчупва я и излиза от черупката като трансформирано същество, Като нещо
друго, абсолютно различно от яйцето. На Великден даваме яйца на хората, за да им напомним, че все още са яйца, а
трябва да станат птици. Но не мисля, че хората го знаят, понеже посланието на Христос е възкресението. Разпъването



на кръст е завършекът, но Възкресението е Неговото послание. А начинът, по който правим така, че Христос да
изглежда нещастен, е нещо, което Аз не мога да разбера. Показва се само как скелетът на Христос виси там само
кожа и кости. Може ли един скелет да носи такъв голям кръст?

Микеланджело е друга велика реализирана душа, която нарисува Христос, какъвто беше Той – едър човек, 00:26:59:10
00:27:05: който беше здрав, изпълнен със сила и радост, а не нещастно жалко създание. Мисля, че хората, които са
садисти, се радват на подобни неща - да гледат някой нещастен. Може би това е причината, защото точно под това
съм виждала жалко изглеждащ скелет, положен на маса като Христос. Духовният живот в никакъв случай не е
мизерия. повод за голяма гордост е това, че Христос дойде на тази земя, понеже когато е пробуден в нас в тази точка,
Той всмуква егото и суперегото. Това означава, че Той отнема всички наши обусловености и действия, кармата. Това
значи по думите на Христос, можем да кажем, че Той отстранява всички наши грехове. Той умря за нас. Премина през
всички нещастия. Не ни остави никакво нещастие, през което да преминаваме.

Няма нужда някой да бъде нещастен сега . например, евреите повтарят „О, ние...” и отрекоха Христос, и ето как сами
казаха: „О, трябва да имаме нещастия. Трябва да страдаме”. Та хубавичко си страдаха. Когато дойде Хитлер, ги накара
хубаво да страдат. Това ли си мислеха, че е религиозният живот? А днес същите хора, които страдаха, са станали
точно обратното и вършат всякакви неща, които нямат нищо общо с тяхната религия. Защото най-великата от
Заповеди е „Не убивай”. И тогава как си обяснявате, че Християнските милиции в името на Христос убиват толкова
много безпомощни хора? Малки деца, невинни дечица, жени, които не са извършили престъпление.

В името на Бог, в името на Христос, в името на Мохамед подобни хора използват просто своя садизъм. Къде е думата,
която казва, че Бог е любов и състрадание? Мохамед е говорел за „рахамат”, През цялото време за „рахамат”, наричал
е Бог „Рахим”. „Рахамат” значи състрадание, „Рахим” значи въплъщение на състраданието. Човек не може да разбере
тези нации, какво са направили с Бог и инкарнациите, никой не може да обясни. Онези, които следваха Буда, като
японците и китайците, какво правят те? Има някои последователи на Махавира, които са станали такива крайни
вегетарианци, че се опитват да спасяват комарите и всичките червейчета по улиците. Толкова са глави, че карат някои
буболечки да смучат кръвта на реализирана душа, та и буболечките да станат уж реализирани. Това абсурдно
вегетарианство трябва да бъде разбрано. Можем ли да дадем Реализация на пилетата?

Понякога хората са по-мили към животните и масите и столовете, отколкото към собствените си деца. Човешките
същества вървят в грешната посока. Правилната посока е да бъдат в центъра и да внимават по Кръстния път. А
когато Кундалини се издига, Тя ви отвежда през дверите на Христос, преминава се само през Него. Ето защо казах, че
всеки трябва да мине през Него, за да влезе в Царството божие, което е лимбичната област във вас. Супереогото и
егото представляват вашето минало и бъдеще. една мисъл се надига и пада, после друга мисъл се надига и пада. Една
е минало, другата е бъдеще. Умът ни скача по гребена на тези мисли. Ние трябва да сме в центъра между тези две
мисли, което е настоящето, трябва да бъдем там.

Но само с лекции и с приказки, че трябва да сте в центъра, това просто няма да ви се случи. Чрез лекции, раздаване на
баджове и основаване на организации, или с поставянето на нещо като пощенски картички, прикрепени към главите
ви, няма да станете това. Всички искрени търсачи трябва да знаят, че това са само външни неща, които нямат нищо
общо с нещата отвътре. Ако сте истински търсачи, то знайте, че всички тези неща глезят егото ви и са силно
подвеждащи. Това трябва да се разбере от правилната му перспектива, с подходящата мъдрост на човешко същество.
Когато преминете през вашата Агнйа чакра, оставате в съзнание без мисли, понеже установявате съзнанието си в
настоящето. Но отново трябва да ви кажа нещо - това не е мит, това е актуализация, която трябва да се случи, да се
случи вътре във вас. вашето съзнание трябва да бъде просветлено. Не просто да се каже „Аз съм просветлено
същество”, давайки си сам фалшив сертификат. После Кундалини преминава през последната чакра, Сахасрара -
хилядолистна, и се отваря към фината енергия на Бог, Неговата любов и Неговото състрадание.

През това време вие сте в съзнание без мисли, но сте в пълно състояние на блаженство и покой. Вие усещате
Всепроникваща енергия за първи път като хладен полъх. Това е хладният полъх на Светия Дух, описан в Корана като



„Рух”, а в индийските свещени писания като Чайтанйа Лахари - вълните на съзнанието. Ние можем да насочваме
вълни от просветлено съзнание. Книги след книги са изписани за това на санскрит, но още не са преведени. Някои
хора, които ходиха в Индия да учат санскрит, се интересуваха само от пробойните в културата. Както крадецът се
интересува от всички слабости на една банка, тези хора отидоха там да научат какво могат да вземат, за да подкрепят
слабостите си. В края на шести век в нашата страна един вид бунт срещу Бог изби в тантризма, където оскърблението
срещу божеството и несвятото поведение се превърнаха в признаци за тантризъм. Хората се държаха по такъв начин,
че отвратени, божествата изчезнаха. А тантриците създадоха около себе си област, където можеха да хванат всички
негативни сатанински сили и да боравят с тях.

На езика санскрит това се нарича „бхута видйа”, „прета видйа” и всичко останало, което на кратко значи познание за
гробищата. Моля, не безпокойте другите. Тази видйа беше практикувана, тази наука беше практикувана от хора, които
искаха да подмамват и хипнотизират другите и да правят пари. А хората, които отидоха там, учеха само онези
еротични и мръсни неща, които нямат смисъл за философията там. Два пъти ходих в Непал с Моите дъщери, и никога
не видяхме нещо лошо там. Но после един Сахаджа йоги Ми каза, че Непал е пълен с онези, еротичните, изображения.
Попитах: „Къде са? Не мога да ги видя?” „Вижте – отговори той -, на върха на храма”. Всички японци имаха
телеобективи, насочени нагоре, за да ги видят. бяха донесли специални стълби, разбирате ли, специален тип стълби,
за да се качват по тях Да правят специални снимки на специалните мозъци.

А непалците Ми казаха, че тези глупави хора вършат нещо, което не е свято и не е свещено. Онези хора нямат чувство
за святост. А Аз отвърнах: „Не е така. Имат, но сега са го загубили, могат да правят пари от това”. Непалците се
изненадаха: „Кой ще купува тези неблагоприятни неща за къщата си? Ще докарат всички бхутове в дома си?”. Но
тантриците бяха убедили горките артисти, че щом се направят подобни статуи на върха на храма, то богинята на
гръмотевиците, която е девица, никога няма да се приближи до това място, защото то е толкова мръсно, видите ли.
Човек трябва да разбере, че Бог е чистота, Той е святост, и Той е Свят. Той е Свещен. С тази представа сега ще ви
разкажа за най-святото от светите неща, което обитава във вас, за красотата, която е във вас, за блаженството, което
обитава във вас, и за светлината, която ви гледа.

И това е вашият Дух. Той е отражение на Всемогъщия Бог във вашето сърце. А Светият Дух е силата на Всемогъщия
Бог. Бог е свидетелят на играта на Светия Дух. Майката на Христос беше инкарнация на Светия Дух, но това не беше
споменато в Библията, понеже ако римляните или евреите знаеха, че Тя е тази, щяха да Я насекат на парчета и да Я
нападат. Така че това не беше казано, защото Христос трябваше да изиграе тази драма с разпъването. Но след
Реализацията можете да откриете чрез вашето вибрационно съзнание, че каквото и да казвам Аз за тях, то е
абсолютната Истина. Защото вашият Дух, който е Абсолютът, ви дава абсолютните отговори. Той не ви дава
относителни отговори. Той ви извежда от този относителен свят.

И вие знаете абсолютното чрез вашето ново съзнание, което е вибрационно съзнание, можем да кажем, осветеното
съзнание, святото съзнание. Когато Кундалини се издигне през тази точка, тя просветлява Духа, понеже седалището
на Духа е тук. В нашия мозък всички тези седем центъра са разположени ето така. Всичките седалища на центровете
са в мозъка. Така че когато Кундалини излезе от този център, всички центрове се интегрират, защото Духът ви
интегрира. Както в една стая, когато вътре няма светлина, вие се боричкате за най-различни места, за най-различни
неща. Но когато вътре има светлина, вие знаете къде да застанете и с какво. Така че относителността отпада. А когато
станете Духа, вашето внимание се просветлява до колективно съзнание; то става такова, защото Духът във вас е
колективното същество. Духът на всеки е свързан с този на другите.

Той дава послание, което е колективното послание. Когато насочите ръцете към себе си и се опитате да разберете,
свързвайки вашата аура по подходящ начин, тогава можете да разберете за себе си. Ако има физически или умствен
дисбаланс, по пръстите на дясната ръка се показват различните центрове. А когато има емоционален проблем, това
си личи по лявата ръка. Всички тези вибрации, които получавате тук като усещания, се декодират и вие можете да
проверите истинността на всичко. Седейки тук, можете да почувствате вибрациите на всеки човек. Наскоро казах, че
Моцарт е роден реализиран. Хората попитаха: „А как да знаем?” Казах им: „Просто си насочете ръцете и си помислете



за Моцарт”; Веднага ще почувствате да текат страхотни вибрации. Когато такива реализирани души свирят някаква
музика или рисуват картини, за реализираната личност това е най-великият източник на радост, понеже не мисли за
това. А същността на твореца на тази радост става една с вашата.

Вие усещате благословията да тече във вас. И се радвате само заради самата радост, защото Духът е радостта във
вас. Духът е радостта, тоест никога не е нито щастие, нито нещастие, а е нещо простичко – радост. Щастието идва,
когато его ни е глезено, А нещастието идва, когато суперегото ни страда. Вие излизате от двойствеността на тези две
неща и ставате радостта, която е единствена, понеже вие ставате свидетели на играта. Повече не сте въвлечени в нея.
Да предположим, че сте във водата, тогава вие е страх да не се удавите, понеже виждате вълните наоколо. Но да
речем, че се качите на кораба и се настаните там; добре сте се наместили на кораба и тогава се радвате на същите
вълни. Това е майсторството, което трябва да постигнете. Друго доста грубо сравнение, което ще ви дам, но не се
отнасяйте твърде далече с ума си.

В колата имате спирачка и педал на газта. По същия начин и в нас има педал на газта и спирачка. Човекът-шофьор се
опитва да уравновеси и двете. Тогава става опитен шофьор. И после кара автоматично. А инструкторът седи на
задната седалка – той е Духът. След това опитният шофьор става инструктор и вижда шофьорът в него да кара.
Когато видите себе си като трето лице, тогава не сте въвлечени в шегата. Сигурно сте виждали малки деца да си
говорят в трето лице. Например: „Този Джони няма да ходи там”.

В наши дни има толкова много родени реализирани души в Европа, Англия и Америка, че ние трябва да получим
Реализация, за да се грижим за тях. Има велики светци, родени на тази земя. Те говорят друг език, на вибрационното
съзнание. Ако имат някакъв проблем, си смучат пръста, за да подскажат. Много светци искат да се родят. Но в
страните, където децата не са разбирани, уважавани и обичани, те избягват да го правят. На всички Сахаджа йоги,
които са женени, сега им се родиха велики светци, страхотни хора. Ето как бих ви помолила, всички вас, да знаете, че
времето на Възкресението е дошло, времето да бъдете съдени е дошло. Много хора са Ми задавали още един въпрос
постоянно: „Ами какво става с нашето пречистване, преди да дойдем да се нахраним? Още не сме готови”.

Вие не трябва да съдите себе си. Вие сте правили всички тези неща през предишните си животи, не трябва да ги
вършите и сега. Освен това, трябва да знаем, че Този, който създаде Вселената, е много по-притеснен за спасяването
на това творение. Всички Негови аспекти са заети да ви помагат, ако Той ще трябва да спаси Своето творение. Той
трябва да спаси човешките същества. И това време на разцвет дойде, когато много цветя ще се превърнат в плодове.
Сахаджа Йога е съществувала от незапомнени времена. Всички онези, които получиха Реализация, я получиха
спонтанно, няма друг начин; както всяко семенце покълва чрез тази жива сила. А на дървото на живота имаше
едно-две цветчета, като начало. Но днес има толкова много цветя.

Така че това трябва да е масово събитие. Мнозина от вас, които са били с Мен в Индия, са видели хиляди хора да
получават Реализация, понеже в селата има хора, които не са толкова сложни. И това ще се случи на толкова много
хора на земята. Една журналистка Ме попита: „Как това ще стигне до хората, с които Вие не се срещате?” Много е
просто, защото когато бях в Хонконг, собственичката на една телевизия Ме помоли да изляза там и да дам вибрации
на хората. И в онзи ужасен, забързан град много хора получиха Реализация по телевизията. науката е развила толкова
много неща, като камерата, която може да направи фотография, на която да има вибрации. Има толкова много начин
ние да я разпространим много по-бързо, отколкото Христос е могъл или някой друг би могъл да го направи тези
модерни времена. Но е трудно, защото това е трансформация. Хората харесват удобния тип йога. Ако им кажете да
стоят на главите си, те ще са щастливи Но ако им кажете „Само трябва да насочите ръце”, те просто не разбират.

Но всички жизненоважни неща на света са направени толкова просто, по толкова прост начин. Отделно от вашата
еволюция, вашето дишане, зрение, всичко е толкова просто. То е толкова жизненоважно, така че трябва да е просто.
Така че на хората, които им харесва да има много ментални завъртулки, им е трудно да приемат Сахаджа Йога. Не
казвам да затворите мозъците си, а напротив, да ги отворите, напълно. Логически стигнете до заключенията, не
слепешката, не със сляпа вяра. Но след като сте стигнали до логическото заключение, не можете да се справите с



този ограничен мозък, защото трябва да влезете в неограниченото. А за целта трябва да оставим това ограничено зад
нас. И щом получите просветление, всичко става логично. Можете да проверите истинността на всичко.

Толкова е просто; както на невиждащия не можем да обясним цветовете, а можем само да кажем: „Добре, нека очите
се отворят, тогава ще можеш да видиш”. Ето толкова е просто да се получи Себереализация. Няма опасност, няма
проблем. Нека Бог да ви благослови всички! Днес е последният ден и много ви благодаря за това, че Ми дадохте тази
възможност да бъда с всички вас, такива велики търсачи, и съм сигурна, че следващата година отново ще дойда.
Дори и днес да не получите вашата Реализация, вие всички ще я получите; тук ще открием център и вече имаме
последващи сбирки. Тъй като няма ангажимент с пари, вие, хора, сами трябва да се организирате за Виена и Австрия.
И това си е ваша собствена грижа. Но всички вие можете да Ми пишете в Лондон за проблемите си. Нека Бог да ви
благослови!

Днес е последният ден, и ако желаете, можете да Ми задавате въпроси за около пет минути, Но по-добре е да получите
Реализация. Вие там, можете да дойдете тук на стълбищата. мисля, че някои от вас могат да слязат долу, понеже има
още хора, които идват. Елате насам, моля. не стойте на вратата, минете от тази страна. Както ви казах, това нещо е
ваше. То си е ваша собственост. Просто както запалената светлина може да запали друга светлина. В това няма нищо
задължаващо. Както ако ме засърби пръста, го потърквам, няма задължения за пръста.

Тъй като не сте другият, за Мен няма друг. Така че ако притискам пръста си и го успокоявам, в това няма никакви
задължения, така че по-добре да го направя. Така че каквото и да ви кажа, просто Ме чуйте и Ми съдействайте, това е
всичко. Първо, вие трябва да знаете, че трябва да имате весел характер. Няма нищо, за което да бъдете сериозни, нито
да бъдете лекомислени, а трябва да сте бодри, защото ще имате своя последен възход сега. Насочете ръцете към Мен,
добре отпуснати, дръжте ги на скута, но преди това по-добре си събуйте обувките, понеже са вързани и спират
връзката с Майката Земя. Също можете го да разхлабите, ако нещо ви стяга на врата или на кръста, ако нещо е много
стегнато, тоест би трябвало да ви е удобно. Или ако имате някакво тежки колие или нещо, което тежи върху чакрите
ви, защото е нещо много фино. Можете даже да си свалите очилата – ще е хубаво. Сега всеки трябва да го направи.

Онези, които няма да го правят, би трябвало да излязат. Всеки трябва да затвори очи. Ако някой си държи очите
отворени, това смущава вибрациите, така че Аз ще ви помоля в интерес на всички да се държите цивилизовано и
най-добре излезте. Трябва също да бъдете добри към себе си. Сега моля, затворете очи. И не оказвайте никакъв
натиск върху вниманието ви да се насочва към нещо. Просто го оставете отпуснато. Не бива изобщо да се прави
концентрация или нещо подобно върху нищо. Просто пуснете вниманието си свободно. Нека то си мисли, нека си
прави каквото иска.

Не оказвайте никакъв натиск върху него, сега. И би трябвало да знаете, че лявата ви ръка е израз на вашата сила на
желанието. А дясната ръка е силата на действието. Така че трябва да използваме дясната ръка за действие, а лявата
я насочете към Мен, пръстите леко изпънати. И дръжте ръката си хубаво отпусната. Сега дясната ръка – както вече ви
казах, първо трябва да се освободим умовете си от така нареченото чувство за вина - я поставете отляво на врата,
откъм предната страна. Но не отваряйте очи и дръжте лявата си ръка изпъната към Мен, на скута. Слагайки ръка там,
просто кажете: „Майко, аз не съм виновен”. Моля, отново повторете „Майко, аз нямам вина”. Това е важно, защото
този е един от големите проблеми на западните страни.

Сега си сложете дясната ръка върху сърцето. И кажете, с пълно разбиране и от сърце, задайте въпроса „Майко, аз
Духът ли съм?”. Задайте въпроса три пъти. На сърцето – малко по-високо е. Сърцето е малко по-високо, да. Попитайте
три пъти. Понеже вие сте, но просто задайте въпроса. Сега моля поставете дясната си ръка върху лявата част на
стомаха. И задайте въпроса „Майко, аз свой собствен господар ли съм?” Кажете го десет пъти, моля. „Аз свой
собствен учител ли съм?”, само попитайте. Ако имате някакви гуру, ако има някакви обусловености, това ще отпадне
незабавно, понеже вие сте ваши гуру.

Вие изобщо не се нуждаете от гуру. когато станете гуруто, изобщо нямате нужда от гуру. Затова моля, попитайте с



пълна увереност. Какво се казва тя? Вижте, това е негативността, каква е нуждата? Тук съпругата няма да бъде убита.
Ето как атакуват те. Виждате ли? По-добре си тръгнете. Кажете на съпруга си да се държи както трябва.

Не може да ни безпокоите, разбирате ли. Оставете я да си ходи. Ето това е, те дори не се държат цивилизовано, не са
вежливи. Как могат да получат Реализация? Много невъзпитано. Добре, няма значение. Простете, простете, простете.
Поставете пак дясната си ръка в лявата част на стомаха и кажете десет пъти: „Майко, аз съм гуруто”. Сега, моля,
кажете отново: „Моето единствено желание да стана Духа, моето чисто желание е да стана Духа, да стана моето
същество, да стана Себето, да стана Абсолюта. Нека това се прояви”.

Върнете отново дясната ръка на сърцето и кажете: „Майко, аз съм Духът”. Кажете го с пълна увереност, че сте това;
повярвайте Ми. Поставете крака здраво на Майката Земя, с цяло стъпало, вижте, не си опъвайте краката напред.
Онези, които седят на пода, са добре; Не трябва да се притесняват. Сега сложете лъка на сърцето и кажете: „Майко, аз
съм Духът”. Кажете го 12 пъти. Не се чувствайте виновни. Моля, това е единствената пречка, която имате всички вие, и
тя е, че се чувствате виновни, докато го казвате. Бъдете уверени, Аз ви казвам, че сте Духът. Защо съдите себе си?

Оставете Божественото да ви съди. Просто го кажете, без да се чувствате виновни. Добре, без се чувствате виновни,
кажете: „Ако не съм сгрешил в нещо, прости ми”. Можете да го кажете на Бог: „О, Боже, ако не съм направил нищо
лошо, моля Те, прости ми”. Без да се чувствате виновни, понеже за да отнема вашата вина, Аз просто го казвам.
По-добре е. По-добре е. Но все още я има. Сега, моля, поставете дясната ръка на лявото рамо, близо до врата. И пак
кажете, сега го кажете 16 пъти: „Майко, аз не съм виновен”. Моля ви, кажете го. Не със самосъжаление, а с увереност.

Хм, по-добре е. Сега сложете дясна си ръка напряко на челото и го притиснете. Притиснете горната линия на главата,
напряко. И кажете: „Майко, прощавам на всички”. Много по-добре. Сега поставете тази ръка на върха на главата си, на
фонтанелната кост, която е била мека в детството ви и се опитайте да усетите колко плътна е тази централна част на
главата ви; напред, назад, и се опитайте да я притиснете. От основата на дланта можете да я притиснете, можете да я
притиснете с основата на дланта. Опитайте да притиснете, можете да го направите сами. С основата, с основата на
дланта. Много добре. Сега повдигнете ръката и вижте дали излиза хладен полъх.

сега трябва да кажете: „Майко, искам моята Реализация”, понеже Аз не мога да прекрача вашата свобода, вие трябва
да помолите. Сега можете да смените ръката отгоре. Сложете дясната ръка на скута към Мен, а лявата над главата ви.
Движете я нагоре и надолу, за да видите дали духа хладен полъх. Можете да сменяте ръцете си, за да го откриете. Ако
в тази група има журналисти, бих ги помолила да получат тяхната Реализация, иначе не бива да публикуват нищо,
защото няма да разберете Сахаджа Йога без това. Тя не е нещо повърхностно. Трябва да получите вашата Реализация,
иначе ще безпокоите или ще разубеждавате, или -може да се каже, - ще подвеждате хората, които са търсачи. Сега е
по-добре, добре. Мнозина я получават.

Насочете двете си ръце към Мен и виждате дали получавате хладен полъх. По ръцете си, не отваряйте очи, стойте с
изправен врат. Ако усещате хладния полъх, много добре; и другото е съвсем наред; сега моля, отворете очи. Ще ви
кажа как можете да си издигате вашата Кундалини, сами. А сега Ме гледайте, без да мислите. Просто поставете
ръцете си ето така.
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Пуджа за Наваратри Хампстед, Лондон, 17.10.1982 г. Много значимо е, че днес боготворим Деви в Англия. Както
знаете, според Сахаджа Йога Англия е сърцето, където обитава Духът на Шива. И това, че Деви ще бъде почитана,
тачена и боготворена в Англия е голяма чест, мисля, за всички Сахаджа йоги. Човек трябва да се замисли защо се
отдава такова голямо значение на една девица. Защо Девата е почитана така силно. Какви са силите на Богородица?
Тя може да носи дете от такава величина, какъвто беше Исус. Можа да създаде Шри Ганеша от собственото Си тяло.
Можа да опази невинната динамична сила на Своите деца, които са без его, които не са познали егото. Така че тази
велика енергия и сила обитава в личност, която има много пурва пунйа, която е сторила много добрини в предишните
си животи, която винаги е разбирала, че непорочността е по-висша енергия от която и да е друга енергия и би
спасявала чистотата и непорочността с всички сили, с цялата си грижа. Както знаете, в нашето тяло тя е разположена
под формата на Кундалини. Тоест, тя е Девицата. Тя е недокосната. Желанието човек да станеш Духа е желание без
никакъв дефект – нирмал. Няма никакво петно. Очакването е чисто. Няма никакво друго желание освен да бъде едно
с Божественото. Всички други желания са си отишли. Много трудно Ми е да говоря по тази тема в западните страни.
Неловко е. Не искам никой от вас, мъж или жена, да развива в ума си чувство за вина. Защото, както знаете, това е
най-големият недостатък, който впоследствие започва да работи в обратната посока. Това няма да помогне. Но
когато разберем, че имаме тези проблем, трябва да се смирим. Не да изпитваме вина, а да бъдем смирени. Ако не сте
смирени, ако сте агресивни и с претенции към това, което сте получили от Сахаджа Йога, ако през цялото време се
оплаквате от това, не виждайки какви са собствените ви пунйа (заслуги – б. пр.), тогава какво заслужавате? Вашата
Кундалини, независимо от независимо от всичките ви недостатъци, беше издигната. Знаете това. Вие сте
благословени. Така че вместо да проявявате да се оплаквате или да сте агресивни, трябва да знаете, че това е
огромна услуга към вас. Най-великата – че всичко ви бе простено, че тази велика благословия се изсипа върху вас. И
за да стигнете необходимото ниво, трябва да работите много усилено. Не да се чувствате виновни, а да бъдете
смирени, да сте благодарни, че въпреки онова, което сте правили, колкото и да сте се разигравали, все пак днес
седите като божествата на Бог. Само на вас, само на божествата се разрешава да пиете сомраса, който е чаранамрита
– водата, с която е измита Майка. Поставени сте в тази категория. Как бихте могли да имате някакви претенции?
Трябва да се смирите, когато видите какви грешки сте направили в миналото. Аз съм с вас, не се чувствайте виновни.
Както ви казах, много е объркващо, та се опитайте да се обърнете с лице към себе си. Трябва да се виждаме такива,
каквито сме. Предимство за индийците е, че Кундалини съществува там. Затова каквото и да вършат, винаги
осъзнават кое е грешно. За тях добродетелта си е добродетел, независимо дали те са добродетелни. Праведноста си е
праведност, независимо че те не са такива. Те знаят, през цялото време осъзнават ако вършат нередни неща. Не
казват: „Какво пък толкова?” Нито подлагат на разискване неща, които очевидно са грешни и срещу девствеността,
срещу най-висшето, срещу божествеността. Никога не провъзгласяват нещо дяволско, че е Бог. Лицемерни са, да; но
през цялото време са наясно, че това са лоши неща. Цялото общество е такова. Защото Кундалини пребивава там.
Когато загубите вашата невинност и непорочност, първото, което ви се случва, е, че ставате егоориентирани и
започвате да мислите: „Какво му е лошото?” Вашата шакти (сила – б. р.) е вашата Кундалини, а тя е девственост. Тя е
вашата сила. Тя е вашата устойчивост. Вашата невинност е вашата сила. В деня, в който я загубите, сте извършили
първородния грях. Затова за нас е много важно да бъдем смирени в това отношение и че трябва да постигнем нещо.
Какво? Не царства или някакъв луксозен живот, а място в свещената земя на Шива. Шива е прошка, Той прощава на
всички. Дори на ракшасите може да бъде простено. Но възможно ли е да им се даде Реализация? Даже на бхутовете
може да бъде простено, но може ли да им се даде Реализация? Опрощението е друг въпрос. Един аспект от него е
прошката – така че да останат за по-дълъг период, да могат да живеят по-дълго, благодарение на прошката на Шива.
И какво от това? Какъв отвратителен живот! Хората, които не са невинни, никога не могат да носят радост. Самите те
са нещастни създания и правят всеки друг нещастен. Арогантността не присъщо на децата качество. Трябва да бъдем
като тях. Дори когато не бяхте като тях, ви се даде Реализация. Хубаво. Но сега седите редом с божествата. Дори
по-високо от тях. Така че какво е нашето украшение? Това е смирението, простотата. Не да хитрувате, не да сте
арогантни, не да тъпчете другите, да се перчите, а пълно отдаване - да отдадете всичките си егоистични качества. Нека
непорочността отново да се роди във вас. От днес нататък всички трябва да дадете обет - днес за нас е денят на Нова
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година - че ще всички вие отдадете ужасния си характер, доминиращата си природа, желанието си да се налагате,
егоистичната си грубост, властолюбието. Не зная каква е ползата от тези неща. Докато не отдадете всичко това,
Господарят на целомъдрието, Шри Ганеша, няма да е в състояние да короняса вашата Агнйа чакра. Каквото и да сте
правили досега, то трябва да ви доведе до тази точка. Ако миналото ни може да ни даде представата колко смирени
да сме един спрямо друг, към всички Сахаджа йоги, колко мили, колко любящи, колко всеобхватни. Девата не може да
възприеме идеи, които не са общовалидни. Не може! Защото Тя по природа е универсална. Целият фанатизъм, целият
расизъм, кастизъм, всичко, което безсмислено разделя мъж от мъж, жена от жена, нация от нация, ще свърши
веднага, щом станете невинни. Но не можете, няма да станете чрез промиване на мозъци. Разбира се, чрез
пробуждането на Кундалини можете. Но за да я поддържате, прогресът ви трябва да е насочен навътре, не навън.
Трябва да търсите своите корени. Тя е Мула, тя е корените на съществото ви. Тя изявява всичките ваши корени.
Затова вниманието ви трябва да е насочено към корените ви, а не към вашите израстъци; вече бяхте такива.
Застанете лице в лице със себе си и развийте вашите корени сега. Цялото западно общество е без корени, можете да
го видите. Изгубили сме корените си. Да се обърнем към този факт като хора от Запада – днес Аз съм с вас. Трябва да
открием нашите корени. Виждате какво се случва с дърво, останало без корени. Съхне, не дава сянка и накрая се
превръща в ужасно сухо, умиращо дърво. Когато умре, пада върху някого. Израстват му бодли. На всички изсъхнали
неща им израстват бодли. Както е в пустинята, където растат само тръни. Когато цялото общество стане толкова
глупаво, че хората да се мразят едни други, когато стане материалистично, в него няма да растат рози, няма да растат
лотоси. Докато вие сте лотосите на тази страна. Родени сте в калта, да; но сега се завръщате към себе си. Бяхте
красиви, бяхте като лотоси. Паднахте в калта, бяхте в калта, но излязохте от нея поради истинската ви природа. После
отново станахте лотоси, но няма никакво ухание. Човек не може да разбере лотос без ухание. Лотосът трябва да ухае.
Уханието, което ще надделее над нечистотията на тази кал. Вие трябва да израснете много повече отколкото
индийците могат. И напротив, човешката арогантност Ме удивлява. Започват да се оплакват от това, оплакват се от
онова, от трето. Какво мислят за себе си тези хора? Кои сте вие? Така е, защото корените не са развити. Щом ги
развиете, смирението веднага ще започне да навлиза във вашия характер. Съществува изкуствено смирение, не от
сърцето. То ще дойде само когато станете целомъдрени, когато станете невинни. Невинност не означава само морал,
не само това. Мнозина си мислят, че ако са морални… Не. Невинност означава също нематериалистично отношение.
За хората килимът е по-важен от децата им. От сутрин до вечер изричат грубости, само за да спасят няколко глупави
неща, които ще бъдат изоставени тук завинаги. Материализмът е бич. Той е този, който удря по вас и по вашата
невинност. Ако материализъм означава да правите неща, които да носят щастие на другите, да ги подарявате, той е
като чаша, носеща нектар. Ако материализмът е чашата, която дава нектара на любовта, тогава всичко е наред. Но не
ядете чашата, нали? За Мен материализмът е все едно хората да ядат чашата, вместо да пият нектара. Чашата
по-важна ли е от нектара? Да предположим, че има златна чаша пълна с отрова. Ще изпиете ли отровата, понеже е
поставена в златна чаша? Ако го направите, разбира се, ще смятам, че златото е по-ценно от вас. Дали някой
съзнателно ще изпие отровата, само защото е в златна чаша? Няма никакъв разум в това. Изобщо не е разумно.
Основен фактор в икономиката е, че материалните неща не могат да ви донесат щастие. В живота си съм установила,
че всяко материално нещо може да ви донесе огромна радост, само когато можете да го дадете на друг. Винаги е така,
виждала съм го. Аз се наслаждавам на даването много повече, отколкото на получаването. Имам предвид да опитате,
понякога, да давате и вижте колко щастливи ще се почувствате. Разбира се, това не бива да се прави, защото вие
искате да се отървете от него (от материализма – б. р.). Всъщност материята е направена, може би, само за това.
Защото каквото и да притежавате – даже в най-фината му форма - то всячески е само главоболия. Всяка собственост
е като да бъдете обсебени. Това е робство. Спъва вашата свобода да израствате. Но тези неща вървят ръка за ръка.
Зная, хората Ме питат защо богаташите са такива скъперници, защо са толкова стиснати. Не могат да го разберат,
знаете. За едно пени, ако толкова им е скъпо, ще подпалят цяла Англия. Непрекъснато единственото нещо, което
чувате, е, че с еди-колко си процента се е повишило едно или друго и хората са готови да правят стачки заради това.
Не разбирам как водите сметка за всичко това. Ако някой Ме попита колко струва захарта тук и колко - там, ще зная
само, че на едното място е по-евтино отколкото на другото. Така е, защото съм невинна. Винаги купувам на абсолютно
най-ниска цена - забелязала съм го - винаги най-изгодното. Невинността Ме води на места, където има най-евтини
стоки и получавам максимум радост, защото мога да я дам. Знам как да я дам. Затова, бих казала, поради
действителната сила на вашия Дух, който е невинност и чистота, сте загубили чувството си за радост. Вие сте
унищожители на радостта. От сутрин до вечер убивате един в друг радостта, казвайки грубо каквото ви дойде на



езика. Държах ръцете си една в друга, защото знаех, че може и да се разстроите малко. Така че Аз просто го пазех, за
да не се обезпокои умът ви твърде много. Много внимателно държах в дланите си вашето сърце, за да го запазя там,
та да не се почувствате наранени. Това, което казах, не е грубо, но е истина, която е болезнена. Все пак го държах в
дланите си, внимателно, за да не се почувствате зле. А за да бъде наранен някой, е достатъчно само да си отворите
устата. Човек не разбира колко вълни на омраза създавате в себе си. На Мен двадесет и четири часа не са Ми
достатъчни да обичам хората. Ще стана на 60 години, но не мисля, че за тези 60 години съм успяла да обичам хората
толкова много, колкото съм искала. Потокът е толкова огромен, че тялото Ми страда и понякога се проклинам защо
Ми е да нося толкова голям товар от любов в себе си. Малко се вълнувам преди пуджа. Знаете какво се случва с Мен.
Потръпвам, когато Ме каните за пуджа: „Какво ще стане сега?” После някой ще Ме попита: „Майко, не попихме ли
Вашите вибрации?” Очевидно е, но не искам да ви го кажа. Защото ако кажа, вашата Вишудхи чакра отново ще
блокира. И ще поемете по-малко. Много деликатна е работата, която трябва да върша. Ви вече сте наранени, защото
сте се самонаранили. Никой друг не може да ви нарани така, много хубавичко сами сте се наранили, много хубаво.
Опитали сте по всякакъв начин да се нараните. И поради раните, вината се е вмъкнала във вас и вие наранявате
другите. Толкова е просто. Затова не се наранявайте, няма никаква нужда от това. Но помнете, че изобщо не ни е
работа да нараняваме другите. Трябва да сте благи. Трябва да бъдете мили. Има и психолози, които напират да ви
обясняват вашата грубост - че волята ви трябва да е силна, че ако не говорите по-категорично, другите ще се
възползват от това. Кой може да се възползва от западняците?! Това е абсурд, пълен абсурд! Абсурдно е тези, които
са проявявали несправедливост по целия свят, да говорят подобни неща. Абсурдно е. Не разбирам как могат да дават
такова обяснение. Но настъпи времето и вие сте тези, които с поведението си ще променят намерението на Бог.
Гневеният Бог! Вие ще Му доставите удоволствие. Кажете Ми, кой в днешния западен свят ще го заслужи? Вие сте
избраните за това, специално подготвените да създадете една нова област, в която Божеството на състраданието да
бъде пробудено за останалите хора. Видяхте какво се случи при разпространението на Сахаджа Йога поради тази
арогантност. Имахме програма, на която дойдоха – да речем - хиляда човека, а на следващата сбирка дойдоха само
трима. Това е типично. Прекарах по-голяма част от ценното си време в тази страна и въобще на Запад. Въпреки това
понякога арогантността Ме смайва. Арогантността един спрямо друг, даже понякога спрямо Мен. Не се сещам друг да
е бил така арогантен към Мен, както те. Начина, по който Ми говорят, по който се държат с Мен. Просто не разбирам
как е възможно да са такива. Може да се случи по всякакъв начин, навсякъде, по всяко време. Особено жените.
Удивена съм! Отидох в Белгия и открих, че белгийските домакини са по-лоши дори от английските. Ужасни са!
Ужасяващи жени! О, просто са непоносими. Абсолютно. Човек не знае как да се отнася с тях, ужасно е. Държат цялото
домакинство под свой контрол. Не зная как го правят. Няма никакво… Толкова са егоориентирани. Удивена съм! Но
ако отидете в Америка, американките са... леле. Те са амазонки. Ужас! Човек просто не разбира. Няма никаква любов,
никаква обич, нищо! Показност и непрекъснати разговори за материалните им неща. Абсолютни сухи пръчки, казвам
ви. И искат Реализация, искат да са велики, искат това и онова. Не зная какво са те. Днес е специален ден на
целомъдрието. Наистина храня големи надежди специално за жените от тази страна. Тук мъжете изобщо не говорят.
Обаче в Белгия е още по-зле - там мъжете не проронват и дума. Не могат да говорят, бедничките просто са
замлъкнали. Не говорят, задушени са, напълно са задушени от жените, повярвайте Ми. Ужас! Какво ще стане с
държава, в която мъжете мълчат, а жените говорят! Нека признаем, че е ужасяващо. Какво са постигнали жените там?
В Индия поне министър-председателят е жена. А те какви са? За нищо не ги бива, безполезни са, само мият приборите
вкъщи и се перчат. Просто не разбирам. До каква ли саможертва могат да стигнат? Жената е позната със
саможертвите, които прави. Предизвикателство е за всички вас, жени, които сте реализирани, да се смирите.
Качеството ви не може да се подобри, докато не се смирите. За всяко нещо се налагате. Защо? Невъзможно е да
боготворим Деви, ако сме арогантни и толкова задушаващи. Деви е семпла жена. Изключително семпла. Не разбира
какви са вашите планове, какво е толкова важно и пр. Нейната значимост е в непорочността й – Тя знае и няма да
позволи на никого да Я докосне. Непорочността е Нейното притежание, Нейното богатство, Нейното величие. А Тя е
смирена, защото не се страхува от никого. Не е агресивна. Но и никому не позволява да бъде агресивен, никой не
дръзва да се отнася агресивно към една истинска Девица. В Сахаджа Йога сега е обърната нова страница. Трябва да
предупредя всички ви за това. Не си позволявайте много-много своеволия в Сахаджа Йога. Не сте ничии длъжници,
освен на себе си. Внимавайте! Винаги се отнасяйте сериозно към Моите предупреждения. Сега всички трябва да се
справите много добре. Не само правенето на Моя пуджа ще ви помогне, само това мога да ви кажа. Сега е по-добре да
боготворите себе си. Трябва да боготворите всички божества в себе си. Да ги пречистите. На първо място са богът и



богинята на смирението, на невинността, на простотата. Тях боготворете. Докато не започнете да ги боготворите, не
можете да вървите напред, няма да бъдете закриляни. Отново ви казвам, че е отворена нова страница. Не си
позволявайте своеволия спрямо Сахаджа Йога. Тя е изсипала всичките благословии върху вас. Видяхте светлината на
деня, но бъдете готови за нощта. Никой не бива да се опитва да своеволничи. Опитвайте се да се подобрите. Без
повече оплаквания. Ако не можете да живеете в такъв ашрам, по-добре излезте от него. Той не е за ваше удобство.
Никой не се нуждае от вас. Сериозно ви говоря. Никой няма нужда от вас. Вие трябва да имате потребност от себе си.
Ако сте търсачи, ако искате да откриете корените си, всичко е на ваше разположение. Но трябва да сте смирени и да
стигнете до корените, не с арогантност. Трябва да разберем защо не напредваме. Всъщност арогантността идва при
хора, на които им липсва увереност в себе си. Себеувереността е разклатена при хора, чието Себе не се изявява.
Позволете на вашето Себе да се прояви. Когато Себето не се проявява, си навличате всякакви проблеми, а след това
се оплаквате. В действителност проблемът лежи във вас. Бог е този, който трябва да се оплаква. Помислете върху
това. Той е този, който е създал вселената, който е създал всички вас с толкова любов и състрадание, който ви е дал
всичко под Слънцето, а също и вашата реализация, дал ви е светлина, дал ви е всичко, което може да се даде. А вие се
оплаквате от Него? Не бива да го правите. Оплаквайте се от себе си: „Не съм наред, трябва да се оправя.” Оплачете се
от това. Обърнете се с лице към себе си. Например когато децата се обърнат към огледалото, казват: „Това е някой
друг.” А ние вярваме. Те никога не се отъждествяват със собственото си отражение, което виждат. Идентифицират се
с образа, който всъщност са. Не си създават измислени образи и не се занимават с образи, които ги карат да се
чувстват егоориентирани. Живеят с реалността такава, каквато е. Така са устроени. Така е и при фотоапарата. Ако
снимате при светлина, която е с някакъв цвят, снимката ще бъде по-различна. Ако примерно съм облечена в червено,
а снимате при синя светлина, възможно е дрехата да изглежда зелена. Но човешкото око винаги ще вижда това, което
е. Няма да види нещо недействително. Камерата може да прави всякакви неща. Може да отстрани нечия глава от
фотоса и да монтира друга. Такива трикове са възможни с камерата, но не и с човешкото око. Каквото и да виждате,
то е такова, каквото е. Разбира се, ако сте пияни, това е друг въпрос. Говоря за нормални обстоятелства. При
нормални обстоятелства виждате точно това, което съществува. Но ако сте егоориентирани, никога няма да се видите
такива, каквито сте. Ще виждате нещо преувеличено. Ще се мислите за царе на небесата. Можете да виждате нещата
такива, каквито ги искате. Това е въображение. Ако насочите въображението си по този начин, можете да се видите
всякакви. Което е фалшиво, абсолютен фалш. Вие сте вашето Себе и трябва да се виждате като Себето, като Духа. А
Духът е универсално същество. Той е невинността, той е Деви във вас. Уважавайте, уважавайте тази част от вас, която
е Деви и която все още съществува. Защото ако не беше налице, никога не бих могла да ви дам Реализация. Въпреки
всичките атаки, тя все още съществува. Бъдете сигурни в това. Ако не съществуваше във вас, не бихте могли да
получите своята Реализация. Мнозина се гордеят: „О, Майко, знаете ли, нищо не чувствам. Това е нищо.” Трябва да се
засрамите или поне да почувствате, че пропускате нещо. Поне да усетите, че пропускате нещо, че нещо не е наред и би
трябвало да се поправите. Поне помислете така: “Трябва да се оправя, не съм наред.” Но в действителност става
обратното – „Не, не. Нищо не почувствах. О! Не почувствах нищо от това, което се очаква да усетя!” И така, мъдростта.
Мъдростта е невинност. Пълната, завършена мъдрост откривате сред селяните или при най-обикновените хора. Те
изобщо не планират. Опитайте се да се отнесете към тях като към глупаци и ще видите, че накрая ще си кажете:
“Какъв голям глупак съм!” Опитайте това с някои простовати хора, които са много семпли и всъщност живеят в
единение с Майката Земя. Ще видите, че всички така наречени интелектуалци, ако се опитат да подведат такъв човек,
половин час по-късно тези „професори” и „магистри” ще открият, че са най-големите глупаци, родени някога. Има една
много често употребявана поговорка на санскрит: „Видйа винайе на шобате - Познанието се украсява само чрез
смирение”. Ако някой е образован, трябва да е и смирен. Ако не е смирен, това означава, че изобщо не е образован, в
никакъв случай. Не зная дали съм ви разказвала историята за един сляп светец, който медитирал. Царят приближил
към него и го попитал: „Има ли други хора тук наоколо?” Светецът отговорил: „Да, царю. Седни. Видях твоя слуга да
влиза, след това твоя министър, а след това и премиера. Сега и ти влезе.” Царят попитал: „Ти си сляп. Откъде знаеш
това? Чрез медитацията ли?” Светецът отговорил: „Чрез здравия разум.” - “Какъв е този здрав разум?” Последвал
отговор: „Първо влезе слугата ти и рече: Какво седиш тук, измамнико, и си губиш времето?! - Изрече две-три обиди по
мой адрес, използвайки лош език, и ме попита дали съм виждал някого. Отговорих му, че не съм. След това влезе
министърът. Не ме обиди, а само зададе въпрос. След това влезе премиерът. Той се обърна към мен с “господине”.
(Шри Матаджи: Вероятно е бил англичанин. Ще трябва да е казал и благодаря!) След това влязъл царят, а светецът му
казал: “Ти си изключително смирен. Първо докосна нозете ми, седна на Майка Земя, изчака да те попитам какво



желаеш и по много смирен начин ме попита дали има други хора наоколо. Понеже съм сляп, ти не каза нещо, което да
ме засегне. Попита много смирено. Но произнесе първо поне 108 имена на гуруто, преди да ми зададеш този въпрос.
Така разбрах, че си най-образованият и най-смиреният и затова би трябвало да си царят.” А иначе в онези дни поне
никога не сме имали царе или премиери, които да са звезди-актьори. Дори публиката беше толкова невинна, че не би
възприела такава глупост. Такава беше разликата. От тази история трябва да си направим извода, че колкото
по-добре сме усвоили Видйа, техниката на Сахаджа Йога, толкова по-смирени трябва да бъдем. Това е нашето
украшение, нашият сертификат. Това е пътеката, която води към всяко човешко същество. Това е начинът, по който
можем да се доближим до другите търсачи. Да бъдем смирени, да изнамерим начин да бъдем смирени. Това е ключът
към нирмала видйа – как да бъдете смирен. Поради смирението си никога няма да кажете: „Това е моята баня, моят
плод, моята храна. – или - Това е моята маса, моята чаша.” Невинността ви дава силата да се наслаждавате на всичко
наоколо. Що се отнася до Мен, понякога трябва да се храня с бхутове, а друг път трябва да ям бхутове! Не само да се
храня при тях, но и да ги ям. Това е най-лошата част. Така че и вие не бива да обръщате внимание ако наоколо има
хора с бхутове. Ако са арогантни, опитайте се да направите бандан за тях, опитайте се да ги контролирате с всичките
такива методи. Но ако си мислите, че можете да се справите с тях като спорите, трябва да знаете, че това е
невъзможно. Затова приложете нирмала видйа, която е миелинова обвивка от вибрации. Както всеки нерв има
миелинова обвивка, така смирението е вашата миелинова обвивка. Ако не сте смирени, ще загубите битката. Ако сте
смирени, ще я спечелите. Тогава всичко ще се превърне в шега за вас, в абсолютна шега. Ако сте смирени, можете да
видите глупака, бхутовете и всичките арогантни личности като клоуни в този театър. Опитайте се да бъдете смирени
спрямо себе си и спрямо Мен. Към Мен е много важно. Трябва да разберете, че това е едно от условията, които
Христос постави пред вас – да внимавате. В отношенията ви с Мен в никакъв случай не желая да сте груби, защото не
бих могла да помогна. Докато сте смирени спрямо Мен, всичко е Моя грижа. Когато сте груби към Мен, тогава някой
друг - а те са хиляди - ще вземе нещата в свои ръце и тогава не Ме обвинявайте. Вие сте Ми протежета, под Моя
закрила сте. Да речем, че се опитвате да направите дупки в покрива, а след това казвате, че валяло вътре. Какво може
да се направи? Искам да кажа, че вече сте направили дупки в покрива, който трябваше да ви пази, а сега дъждът
влиза вътре. Ако после очаквате покривът да продължава да ви пази от дъжда, трябва да ви кажа, че ви липсва
интелигентност. Ето това е. Така че това е другото предупреждение. Много е неловко, но явно днешният ден е ден на
неудобството. Тъй като Деви винаги е в неловко положение, Тя е свенлива личност. Трябва да бъде свенлива.
Неудобно Й е да казва неща, каквито не желае да казва. Разбира се, това е много мило. Дори тук се чувства неловко.
За Нея е ужасно да изрича грубости. И така, нека боготворим непорочността вътре в самите нас. Нека да се издигнем
до това ниво. Да вградим сияйния диамант на нашата непорочност, установявайки смирението в нас. На другите може
да се ядосвате, но не и на Сахаджа йогите. Не и на Мен. Даже и на другите – само ако е наложително. Но ако се карате
помежду си, а говорите на хората за Сахаджа Йога, никой няма да ви повярва. Ето защо днес е денят, в който Деви,
Гаури седна да боготвори Шива. Тя сътвори Шивалинга и докато седеше, поставяше своя синдур върху него, казвайки
на Шива: “Грижи се за това, което е знак за моята връзка с теб. Оставям го на теб, за да се грижиш за него. Грижи се за
мен. Отдавам се на теб.” Ето как Гаури, вашата Кундалини, предоставя всичко на Духа – „Грижи се за тази връзка.
Забравих всичко останало. Оставям я в ръцете ти. Издигни ме. Ти ме извиси. Забравих всичко, което бях преди. От
всичко се отърсих. Нямам други желания, но само ме издигни по-високо и по-високо. Направи ме едно с теб.
Останалото не е важно. Всички други проявления, желания отпаднаха. Сега съм абсолютно отдадена на теб, о мой Дух.
Издигай ме все по-високо. По-високо и по-високо, далече от всички неща, които не са Духът. Направи ме изцяло Духа,
пълния Дух.” Забравете всичко предишно. Това издигане, този възход се превръща в бързо пътуване, в много бързо
издигане. Можете да го постигнете само като се опитате в този и във всеки друг момент да се откажете от всичко,
което не е Духът. Трябва да се откажете от всичко, което върви срещу Духа. И това е чистото желание. Ето това е
Кундалини, това е Девата – да бъдете абсолютно едно с Духа. Всичко останало няма значение, няма стойност. Това
издигане… Каквото и да притежавате, за когото и да сте женени, където и да работите, каквото и да е положението ви,
която и да е страната ви, вие сте Духът. И ако сте издигнати високо, ще обитавате красивото Царство на Бог, където
цялата грозота отпада. Както когато лотосът се разтвори, всичката кал пада, напълно. По същия начин нека Моите
деца станат благоуханни, красиви дарове за Садашива. Нека Бог да ви благослови. Въпрос: Истината отвъд сетивните
възприятия ли е? Шри Матаджи: Да, абсолютно. Понеже ако онова, което възприемаме чрез нашите сетива, беше
истина, тогава нямаше да е необходимо да търсим повече каквото и да е. Каквото и да възприемаме чрез сетивата си,
то е очевидно, материално, не е финото. Това, което е зад грубото, не можем да възприемем. Например, не можем да



кажем как да направим един атом. Не можем да кажем как амебата е превърната в човешко същество. И една
маймуна не можем да превърнем в човешко същество, нали, чрез нашите сетивни възприятия? Чрез способността да
възприемаме чрез сетивата си, не можем да направим нещо фино, което е зад грубото. Така че не можете да
възприемете истината чрез вашите сетива. Но след като веднъж я приемете, вече можете да я усещате чрез сетивата
си. Това е вторият момент.
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Пуджа за Рождения ден на Гуру Нанак Лондон, 01 ноември 1982 г. Днешният ден съвпада с деня на огромната пълна
луна, деня на Богинята, на Шарада Инду - луната през есенния сезон. На този ден луната е най-голяма - естествено не в
Англия –в Индия и тя хвърля най-силната светлина. Чудесно е, че Гуру Нанак е роден на този ден. Както знаете, в
Индия хората празнуват рождените дни по дните на пълнолуние, наречени титхи, а не както тук според слънцето. Тази
велика личност е родена в Пенджаб, където хората не бяха наясно с Божиите пътеки. Той винаги се грижеше за
Дхармата през всичките си животи, защото Той е Първоучителят и като такъв е поставен да се грижи за нашия Войд,
да ни поддържа и да ни бъде образец да съвършен Учител. Той винаги се раждаше или в най-труднодостъпни места,
по хълмове, долини, планини, или сред ужасни хора, които се нуждаеха от помощта му, което е още по-трудно. И така, в
Индия по онова време Пенджаб беше считан за място, където хората не уважаваха Бог и традиционните хиндуистки
идоли - статуите, които излъчваха вибрации. Те тачеха парите и властта, правят го и сега. По онова време местният
владетел силно желаеше да наложи исляма сред хората, за което им даваше пари и мнозина приеха исляма. В
резултат на което хиндуистите започнаха да мразят мюсюлманите и между двете религиозни общности се разгоря
голяма вражда. Ето така, при тези обстоятелства, с тази препирни между последователите на Мохамед и на
хиндуизма се инкарнира Той, макар че беше решил повече да не го прави. Но после сметна, че това може да реши
проблема. Въпреки че тази инкарнация е такава, че никога не умира. Дори и да напусне тялото си, тя е наблизо и
върши много чудеса, когато друга инкарнация дойде на земята. Тя поддържа търсачите, насочва ги към инкарнацията.
Затова един мит е да се чества рождения му ден, защото той е никога не умира. Той живее вечно, а не расте и не
умира,. Но това Негово раждане е важно, защото Той дойде на Земята не да разпространява някакви учения във
Войда - като Мохамед или Мойсей, а преди тях Авраам, Лао Тзе и Сократ, които в последствие станаха религии - а да
установи приятелство, можем да го наречем разбирателство, единство между религиите. Това беше една голяма
стъпка към Сахаджа Йога. Както знаете, след това той е роден отново като Ширди Сай Натх, но никой не знае къде
точно. Той също казваше, че да се говори лошо за която и да е религия е грях. Но тези усилия в известна степен са
напразни защото хората, които бяха мюсюлмани или хиндуисти по онова време, сега са големи фанатици. Така че
вместо да се сближат и да се обичат, те са станали фанатици. Въпреки всичко виждаме, че ислямът и сикхизмът се
разпространяват много бързо. В Америка има един ужасен гуру, който започна да разпространява сикхизма. Той
сменя религията на белите хора и ги прави сикхи. Те си пускат дълги коси, бради и носят кара и всичките пет знака от
времето на гуру Гобинд Сингх. Със започването на войната беше важно да носят всичките тези знаци. Тъй като
войната започна, за да се защити хиндуизмът от инвазията на мюсюлманите и от техния фанатизъм, сикхите се
захванаха с тези военни работи. Всъщност, ако вярвате в Бог, никой не може да бъде убит. Но мисля, че гуру Гобинд
счете, че трябва да го стори. Разбирате ли, пророците, които основаха и разпространяваха всички тези религии, бяха
атакувани много, затова трябваше да се въоръжат. Дори и в исляма те се въоръжаваха, за да се защитават. Когато
въоръжиха народа, те му наложиха дисциплина. Нищо не е възможно без дисциплина. Сред сикхите беше въведена
много строга дисциплина. Сегашните сикхи не са вече такива – отвън изглеждат такива, но отвътре не са. Няма да
описвам цялата строгост и дисциплина, през която трябваше да преминат. Но няма никакво съмнение, че всеки
последовател трябва да се подложи на много строга дисциплина, ако иска да стане Гуру. Въпросът не се състои само
в това някой като Мен да дойде и да ви каже какво да правите и на следващия ден да го забравите. Нещата са много
сериозни. Разберете, вие получихте Реализация чрез Сахаджа Йога. Но въпреки това, бих казала, вие не сте
завършени Сахаджа йоги, всеки от вас трябва да е Гуру. В противен случай той не е Сахаджа йоги. Преди всичко вие
сте йоги, защото сте получили Реализация. Но просто йогите са безполезни, вие трябва да станете Сахаджа йоги.
Казано ви беше всичко за чакрите, за всички техники, как Кундалини лекува и решава проблемите. Всичко това ви
беше казано. Така се превърнахте в друга раса, друг вид хора, дважди родени от Духа, а не от плътта. Ако се родите от
Духа, вие сте дважди родени. Когато научите всичко за Духа и за Кундалини, вие ставате Сахаджа йоги, но докато не
станете Гуру, не сте завършени Сахаджа йоги. И така, като начало ние трябва да разберем, че Духът е описан като
Калъ, като една фаза на луната. Ала един Гуру се отъждествява с пълната луна, пурнима - Гуру Пурнима. Гуру е
пълната луна, а не само една нейна фаза И така, от първата фаза вие трябва да преминете до състоянието на
завършени Гуру. Всичките фази са 16 и вие трябва да ги преминете, за да станете Гуру. Е, как да го направим? Това
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трябва да стане ваша цел. Как ще станем Гуру? Няма никакво съмнение, че трябва да станете Гуру. Не можете само да
кажете: “Майко, дайте ни една касетка. Ще я научим наизуст и ще ходим при други хора да им говорим разни неща.”
Добре, ще вземете касетка с Моя лекция, ще им покажете Моя снимка – “Това е нашата Майка, Тя е такава, Тя е
еди-каква си...”. Но хората ще кажат: “Добре, вероятно Тя е такава, но вие какъв сте, господине?” Не смятам, че хората
разбират, че Сахаджа Йога е една много голяма отговорност. Бих желала те да Ме слушат много задълбочено и да
разберат това. Досега Гуру са си оставали Гуру, но никой от учениците им не са ставали Гуру. Всички те са били
считани за последователи на Гуру, бил той фалшив или не. Самите те не са ставали Гуру. Те трябваше да изричат
името на своя гуру, но не израстваха. Христос, Мохамед Сахиб, Гуру Нанак, Сай Натх от Ширди, всички те имаха
ученици, които не станаха гуру. Съжалявам, че трябва да го кажа, съдбата ви е да станете Гуру. Всъщност, това е една
голяма привилегия. Да станете Гуру е голяма привилегия. За тази цел трябва да научите какво да правите. Мисля, че
понякога това си остава само на думи. Вече съм ви казвала в деня на Гуру Пурнима десетте придобивки, които трябва
да имате. Днес ние трябва да разгледаме всичките тези 16 фази, за да разберем как да израснем и да станем Гуру. На
първо място ние трябва да си наложим пълна дисциплина. Никой не трябва да ви я налага. Например всички се
нахвърлят върху г-н Ник. Не е това начинът. Първо атакувайте себе си. Станете г-н Ник. Първото овладяване е да
накарате тялото да ви се подчинява. То трябва да може да спи навсякъде, да издържа на глад, да живее при всякакви
обстоятелства, да рискува без да недоволства. Вие трябва да можете да заспивате и да бъдете будни по всяко време.
Овладейте тялото си. (Фаза 1 – б.р.) Първата част на Аштанга Йога описва овладяване на тялото. Първото нещо, което
трябва да направите след Реализацията е да овладеете тялото си, а това е най-трудно за хората от Запада защото
материята е затиснала Духа им. На първо място Духът трябва да се прояви, това е първата фаза - минималното, което
трябва да постигнете. Ако искате да сте едно с Духът, то тогава материята на луната трябва да бъде покрита от
нейната светлина. В първата фаза трябва да овладеем тялото си. Е, какво да правим, за да овладеем тялото си? В
началото трябва да разберем какво ни отклонява от тази цел. Ние трябва да познаваме всички мошеници, които се
опитват да ни владеят В началото разберете тялото си. Преди всичко в Сахаджа Йога ние трябва да се научим да
уважаваме тялото си. Това е първият принцип. Грях е да глезите тялото си, защото тогава то няма да е здраво. Преди
всичко трябва да уважавате тялото си, за да можете да го владеете. Ако не проявите нужното уважение, няма да
можете да го владеете. Ако Аз не ви уважавам, няма да мога да ви ръководя. Затова, за да овладеете тялото си, преди
всичко го уважавайте. А уважението се състои в това да полагате големи грижи за него, но без никакво глезене. Това
не означава, че трябва да се заровите в калта, да стоите под дъжда с часове и да го направите прицелна точка за
всякакви болести, настинки, кашлици и всичко подобно, та вашата Майка да страда докато изчисти вашата Вишудхи.
То е като кон с наведена глава. Така че трябва да се грижите за тялото си, а не да му докарвате болести. Мързелът е
негов враг. Мързеливците трябва да знаят, че мързелът е враг на тялото. Мързеливците не се стараят да се обличат
порядъчно, да се грижат за тялото си както трябва, да оправят всички негови дефекти, да се масажират. Работата се
състои в това да се грижите за тялото си. За тази цел трябва да му отделяте време, защото тялото е храм на Бог. Сега
вие сте станали този храм, но ако той е мръсен, болен, ако не прави добро впечатление, ако е като пръчка или като
балон, никой няма да се приближи до него. Затова опитайте се да усъвършенствате личността си, тя трябва да е
красив храм. Мисля, че съм ви дала толкова много съвети, колкото не съм давала преди като Гуру. Обикновено
хората, които отиваха при един Гуру в онези времена, бяха наистина големи търсачи. Те бяха готови да стоят с месеци
с главата надолу с едничката цел да доставят удоволствие на техния Гуру. Те бяха много качествени хора, но
един-двама. Приемам факта, че когато има количеството, качеството спада. Но защо вие не поемете отговорност да
станете първокачествени личности? Затова, като начало тренирайте тялото си. Казвала съм ви, че сутрин трябва да
правите упражнения. Смаяна бях, когато Ми казаха, че хора спят след закуска. Имам предвид, че това е прекалено.
Вижте, Бог ви е дал този дом като благословия, да бъдете по-будни, да давате Неговата светлина на другите. Ако
свещта дори не гори, каква полза има от нея? Затова, първото нещо, което трябва да направите, е напълно да се
лъснете. Оправете тялото си, обновете го. Всъщност, на вашата възраст човек не бива да спи повече от 6-7 часа.
Казвам ви, нямате нужда от по вече, 6-7 часа дълбок сън са ви достатъчни. Аз никога не си лягам преди 11 часа, а
понякога заспивам в 12 в полунощ. Вчера заспах в 2:00 през нощта и се събудих в 5:30 ч., както обикновено. Така че ми
се събират общо 3 часа и половина сън. А сега съм спала не повече от половин или един час, това е всичко. Вие не
трябва да работите като Мен, защото дори когато спя, Аз работя. Така че ако оставите тялото си да почива много
дълго, ще ви се качи на главата и за вас ще бъде много трудно да бъдете пъргави и живи. Затова, първото нещо е да се
грижите за тялото си. Но не го глезете. Искам да кажа, че когато се глезите, глезотията може да стане до всякакви



крайности - например хората не поддържат стаите и дрехите си чисти, бездействат - всякакви такива глупости. Жалко
е да се говори за подобни неща, но те се случват. Проблемът е, че както знаете, хората могат да стигнат до всякаква
низост, какво да се прави. Трябва да разберете, че по време на пълнолуние сте свръхактивни. С увеличаване на луната
се увеличава и активността, дори и през нощта. Но никой от вас освен Мен не е активен нощем. И ако израснете, ще се
изненадате, че дори в съня си ще сте активни. Затова първото и най-важното нещо е да се грижите за тялото си.
Тялото трябва да бъде прилично. И е много важно да не следвате така наречената “мода на деня”. Не бива да я
следвате и да се захващате с нещо така безсмислено, което не е добро за външния ви вид, и ви кара да изглеждате
като контета. Трябва да носим дрехи, които са в “центъра”, които ни придават достойнство и са добри. Казаха Ми, че
на англичаните им е много трудно да се събудят сутрин. Когато бях малко дете, Ми казаха: “Никога не събуждай
англичанин”. Не съм опитвала да го правя, дори и с дебел прът в ръка. Дори и по това време, камо ли сутрин. Бяха Ме
предупредили: “Никога не буди англичанин, това е най-големият грях на земята.” Така че защо англичаните трябва да
бъдат така пристрастени към съня? Днес цялата нация спи. Искат по-високи заплати, за да могат да спят повече.
Ядене и пиене, пиене и ядене, а в промеждутъците - спане. Животът им е програмиран върху тези три неща. Беше
много трудно, още от началото видях, че идват Сахаджа йоги, но беше много трудно да ги събудим. А това са същите
хора, известни с точността си. Заради нея те спечелиха битката при Ватерлоо и пак заради точността, хората дори в
Америка си сверяваха часовниците си по тях. Това са същите хора, но са стигнали до друга крайност - спят като
пънове. Вероятно и преди са го правили, защото има стара поговорка: “Не будете англичанин.” Преди си мислех, че е
заради нещо друго, но причината е просто най-обикновен мързел. Затова, опитайте се да разберете защо спите
толкова много. Хората спят ако Лявата им страна или задната им Агнйа са блокирани. Ако предната им Агнйа работи
твърде много, тогава не спят. Така че, дори да кажа: “Не спете”, дясната ви Агнйа се задейства и вие започвате да
мислите, което отново е против Сахаджа Йога. И така, вие отивате от лява към дясна Агнйа, после обратното, и отново
същото люшкане. А трябва да бъдете в центъра с Христос. Той е буден през цялото време - убива, бие, удря, лекува,
грижи се, напътства двадесет и четири часа на ден. Ако запитате която и да е от реализираните души, наречени
авадхута, което ще рече майстор, те ще ви отговорят, че спят не повече от 3-4 часа в денонощието, защото не могат да
работят докато спят. В останалото време медитират, вършат нещо чрез проекции или с ръцете си. Те са заети хора,
много са заети. Трябва да бъдете много заети, защото сте наети на работа от Бог. Вие трябва да й отдадете
дължимото и да работите много усилено. И напротив, видели сте, че е много лесно човек да стане мързелив. Затова,
сега, тъй като на много от вас им се спи, първото нещо, което трябва да направят ленивите, е да издигнат енергията по
десния канал и да я свалят по левия седем пъти. Направете го с дясната ръка. Има ли подобрение? А сега, почистете
задна Агнйа. Нека да го направим. Първото нещо, с което трябва да се преборите, е мързелът. Шри Кришна не го
одобряваше. Винаги когато имаше възможност, Той критикуваше мързела, аласйа. А сега, наблюдавайте Ме. Можете
да правите същото пред Моята снимка. По-добре ли е така? Довечера трябва да останем будни, това за вас е голям
проблем. Но тук не дремете, иначе можете да заспите естествено и дълбоко. По-добре ли сте? Наблюдавайте Ме.
Опитайте пак. И така, отначало трябва да овладеете тялото си. Да речем, че спите на една страна и усетите болка,
какво ще направите? Ще се обърнете на другата страна. Това тяло трябва да се имунизира срещу различни шокове,
разбирате ли? Така например, ако потопите часовника си във вода, вие му създавате шок и той става водоустойчив.
Един Сахаджа йоги трябва да бъде устойчива на всичко личност. Няма място за оплакване, защото той трябва да бъде
устойчив към всичко, разбирате ли? Ако един Сахаджа йоги се оплаква, можете да му кажете: “Защо се оплакваш? Ти
трябва да си устойчив към всичко.” Така че не бива се да приемат или да се съчувства на никакви оплаквания от
Сахаджа йоги. Ако започнете да го правите, през цялото време ще трябва да се грижите за тях и ще бъдете безполезни
за Сахаджа Йога. Онези, които имат навика да се оплакват, трябва да отидат в болница и да постоят там. Мисля, че те
са обладани - оплакват се през цялото време, опитват се да ви създават неприятности и стават досадни. Такива хора
не могат да станат Гуру. Представете си, ако един Гуру се оплаква, на какво ще учи той? Само да се оплакваме.
Учителите ще бъдат експерти по оплакване, а и учениците ще станат експерти по оплакване. Така ще създадете група
от оплакващи се последователи. После те идват при Мен и виждам, че носят списък с двойно повече оплаквания от
вас. Но това много често се случва. Така например, австралийците рядко се оплакват, а ако го направят, получават
големи уроци. Рядко ще се намери някой австралиец да се оплаква. Получавам писма - с изключение на един-двама,
които сега се оказаха вън - те рядко се оплакват от липса на комфорт за тялото и от други неща. Затова хората, които
могат да живеят при всякакви обстоятелства, са достигнали само една шестнадесета, само една шейстнайсета част -
Джайсе ракхаху тайсе хи раху, т.е. “Майко, както ни пазиш, така искаме да бъде”. Разбира се, Майка вие е пазила много



добре. Тя ви е дала целия разкош на този свят. Тя не ви тормози, както други Гуру са го правили. Веднъж завинаги
Синът Ми е преминал през всички мъчения, не е нужно да ви подлагам на мъки и неприятности! Но вие трябва да
разберете как реагира тялото ви и да му кажете: “Г-н Тяло, моля те, дръж се прилично, не се глези.” Всички тези
глезотии идват от сетивата ни. Затова ако можете да овладеете тялото си, вие ще можете да овладеете и сетивата си.
Лично Аз смятам, че господарят или, можем да кажем, най-висшият от органите, който контролира повечето органи, е
езикът. Защото е първичната глупост. Чрез езика нараняваме с думи другите, с него се научаваме как да бърборим и
показваме нашето лекомислие. Ние сме или прекалено мълчаливи, или прекалено словоохотливи, няма средно
положение. Така е с приказките, което е ниско ниво. Но когато отидем по-нагоре, хората през цялото време мислят за
ядене. Казвала съм ви стотици пъти, че понякога Сахаджа йогите наистина трябва да минат на леки варени и
безвкусни храни, за да изпробват езика си. Направете го, изпробвайте го по разни начини. Баща Ми казваше, че човек
трябва малко да “опари” езика си. Той смяташе, че това е едно изпитание, на което трябва да се подложите. Но като
гуру, той беше строг и взискателен. Така че трябва да разберем що за език имаме. Придирчиви ли сте към храна?
Когато видите храна, потичат ли ви лиги? Вниманието ви насочено ли е към храната, важна ли е тя за вас? Така че
първото нещо за да преодолеете проблемите с езика си, е да гладувате. Гладуването е единственият начин, по който
можете да се поправите. Да речем, ако сутрин намалите закуската си наполовина, ще се изненадате, че червата ви ще
се върнат в нормалното си състояние. След известно време няма да можете да преяждате, дори да искате. Интересът
ви към храна ще изчезне. Усвоете тези навици. Гладуването е много добро нещо. Мисля, че 40-дневните пости на
Христос са добра идея. Но не правете като онези, които уж спазват Рамазан, ядат силно подправена храна рано
сутрин, а после постят през деня и мислят за храна. Ограничете храненето наполовина и мислете два пъти по-малко за
храна. Постепенно се опитайте да овладеете езика си. А това е възможно единствено ако знаете как да гладувате.
Това се отнася за хората от Запада. Хората от Изтока гладуват от сутрин до вечер. Знам една жена и по този въпрос тя
казва: “Постя от понеделник до петък и ако не ям в събота, ще се храня в неделя. ”Познавам много такива хора, които
гладуват продължително време. Те са толкова вещи експерти, че могат да гладуват 50, 80, 108 и 365 дни, майстори по
гладуване. На такива хора казвам да се хранят. А на вас Аз предлагам: нека да видим в кой ден можем да гладуваме.
Нека изберем този ден в чест на днешния велик ден, посветен на Гуру. Нека гладуваме един ден. Кой ден да бъде
това? Ще речете: “В понеделник не е удобно, защото тогава имаме програма; във вторник Шри Хануман трябва да
работи; в сряда се разгръща творчеството; в четвъртък ние сме Гуру и като такива трябва да работим много усилено; в
петък трябва да работим за шакти на Майка; в събота трябва да изпълним цялата пиеса на Шри Кришна. А как е
възможно в неделя, когато е ден на Сина!” И така, сега нека видим кой ден е най-удобен за гладуване. Ще трябва да
изберем четвъртък, защото това е денят на Гуру. Нека гладуваме тогава половин ден, ще можем ли? Ще започнем с
половин ден и да преминем на цял ден. Мисля, че втората половина на четвъртък е по-удобна, защото закуската е
важна. Без закуска не може – гладна мечка хоро не играе - затова нека изберем втората половина на деня, или пък
първата. Всъщност, самите вие трябва да се дисциплинирате, ако искате да бъдете Гуру. Това е все едно да отидете в
колеж и тогава всичко е оставено на вас. Вие сте тези, които трябва да се само дисциплинирате, никой не трябва да ви
казва да правите това или онова. Това е начинът да се събудите. В Индия е точно обратното. Ако се каже от някого, че
трябва да се събуди в 5.00 ч. сутринта, човекът, който го е казал, сам ще се събуди в 4.00 ч. Схващате ли това, което ви
говоря? А хората от цялата къща ще се събудят в 4.00 ч., за да поемат задълженията на човека, който трябва да стане
рано. А човекът, който трябва да го събуди, вероятно не спи цяла нощ. Там е точно обратното, те са другата крайност.
Да речем, че съм в Индия и остана да спя някъде за една нощ. Ако стана в един през нощта, виждам, че всички седят и
медитират в коридора, чак до тоалетната, навсякъде. Не са се прибрали в къщи, не са се хранили, просто медитират,
поемат вибрации и се коригират, докато Аз спя в стаята. През нощта не мога да стигна до тоалетната от медитиращи
хора. Никой не спи, никой. Така че там е точно обратното. И така, нека да изберем един ден за гладуване и един ден
без сън? Кога да бъдат те? Когато няма филм. Половината от нощта, искам да кажа втората половина, не първата.
Кога да бъде това? Кога ви е най-трудно да останете будни. Неделя вечер, но тогава има филм. Обаче след 12.00 ч.
няма. Така че станете в неделя в 12 през нощта. Направете го. Радвайте се на това будуване, не се ядосвайте, а се
забавлявайте с него. Колкото повече мислите за това, толкова повече се разстройвате. Просто не мислете, тогава ще
му се радвате. То е като плуването. Всички се събудете в 12.00 ч., изкъпете се, седнете и пейте баджани. Нали ще го
направите? Трябва да станете в 12.00 ч., а до да сте в леглото. Станете в 12:00. Разбирате ли, по-добре е да се спи през
първата част на нощта. Втората част на нощта е по-добра за тази цел, нали? И така, вие всички трябва спите през
първата част на нощта. Ако искате можете да си легнете в 20 или 21.00 ч. Важно е да се събудите в 12.00 ч. или малко



след това, а не колко дълго ще спите. Шри Кришна е роден в около 12.00 ч. през нощта. Същото се случи и с Гуру
Нанак. Повечето Гуру са родени в 12.00 ч. през нощта. За да честваме тези важни събития, трябва да изберем една
нощ когато няма да спим след 12.00 ч. А Какстън Хол? Вие можете да поспите през деня в събота или неделя,
например в следобедните неделни часове. Е, това няма да е добре. Ако компенсирате, няма да мъчите тялото си.
Трябва да измислите метод, чрез който тялото ви да разбере, че трябва да стане в 12.00ч. По-добре е да спазите този
час. Как смятате? Добре. Разбирате ли, работата не е важна, важно е овладяването на вашия Дух. Така или иначе след
време няма да работите, така че работата не е толкова важна. По-добре е да се погрижите за тази нова работа, която
сте поели. Забравете за такива неща, като работата си. Вашият Дух е важен. В противен случай не можете да станете
Гуру. Най-важното нещо е Духът ви. Всичко останало е абсолютно маловажно, кръгла нула. Аз се опитвам полека-лека
да ви измъкна от блатото на материалните и светските неща. Но трябва да работите за Бог. Специални хора сте. И
трябва да направите от себе си майстори, така Бог ще ви дари всички благословии, всичко. Но трябва да се откажете
от идеята за лукса. Хората искат да превърнат живота си в лукс. Така може да получите разкоша на този свят, но не и
разкоша на Божиите благословии. Трябва да разберете едно от двете. Може да живеете луксозно на материална
основа, или живот, богат на Божиите благословии. Време е да изберете едно от двете. Разбирате ли, другите неща не
са толкова важни. Финансовата несигурност е една друга глупост. Поне вие не бива да изпадате в нея. Искам да кажа,
че вие поне няма да останете гладни, но ако индийците не работят, те ще гладуват. Но вие никога няма да гладувате -
правителството ще се радва ако сте безработни и не го безпокоите. То ще бъде много щастливо ако си стоите в къщи
и медитирате. В Сахаджа Йога изобщо не е важно да изкарвате или печелите повече пари. Най-важното нещо е да
бъдете Духа. Вие трябва да направите всичко необходимо за тази цел. Всичко друго може да страда, но не карайте
Духа си да страда. Вие трябва да станете пълната луна, като Гуру Нанак. Колко печелеше той? Вижте как изживя
живота си. Няма защо да се тревожите за пари, защото те са средство за препитание и за нищо друго. И освен това,
пари се намират, когато имате нужда от тях в непредвидени ситуации. Правила съм го за много австралийци, знаете
го, но те са напълно отдадени, затова им се помага. В непредвидени ситуации те няма за какво да се тревожат. Но
отдадеността към вашия Дух трябва да бъде истинска, цялостна, не да е насочена към работата. Тези неща вървят
ръка за ръка. Ако не се грижите за Духа си след Реализацията, всички проблеми на този свят ще се стоварят върху
вас. На първо място финансови, а после физически, умствени, емоционални проблеми. Ще последват всякакви
проблеми, защото Аз събудих вашата Кундалини, свърших едната част. А другата част е вашето сърце, което не сте
отворили. Вие трябва да отдадете сърцето си на Сахаджа Йога, а все още не сте го направили. То трябва да бъде
отворено. Все още се тревожите за вашите баща, майка, брат, сестра, съпруга, деца. Отворете напълно сърцето си за
Сахаджа Йога, безрезервно. Само тогава във вас ще се установи съзнание без съмнение. Издигането на Кундалини
губи смисъла си докато не отворите сърцето си. Кундалини се издига, а сърцето остава затворено. Ако Майката Земя
дава силата си на семето, а то да не покълва, тогава каква е ползата от това? Тогава всичко остава един мит.
Отворете сърцето си за Сахаджа Йога. Отворете сърцето си за Духа и кажете: “Майко, ние сме Духът.” Вие трябва да
осъзнаете това. Вероятно много хора не осъзнават, че са дошли на тази земя за да бъдат Духът, а не да работят за
други хора. Трябва да разберете вашето великолепие и да знаете, че не сте като другите светски хора. Затова сте
благословени. Кой има толкова много благословии? Преди доста време бяхте описани от Блейк, като “Божиите хора”,
които ще дойдат на земята. Какво има в сърцето ви? То е като камък. Докато светлината на Духа не влезе в него, то
ще е каменно сърце и тази ваша безсърдечност ще обижда всеки, ще ви погуби съвсем. Отворете сърцето си на 100
процента. Срещали сте индийски Сахаджа йоги - те имат проблеми с парите, а колко много работят за Сахаджа Йога,
по цял ден, колко много са допринесли за Сахаджа Йога. Можете ли да си представите? Събрали са около 7 милиона
рупии, около 35000 английски лири. Ръстъм знае това. Тези пари са за ашрама им. Само в Бомбай събраха около
35000 лири. В Делхи са събрали около 5 милиона рупии, това са 25000 лири. Те работят, имат семейства, имат деца, но
мислят само за Сахаджа Йога, единствено за това. Дават по-голямата част от парите си за Сахаджа Йога, а живеят с
минимума. Ако попитам някого защо не си купи нова риза, той ще отговори: “Майко, носил съм много ризи в
предишния си живот.” Толкова са удовлетворени. Казаха Ми: “Сега намерихме Атма (Духът – б.р.), нека облечем него.
Ние отворихме сърцето си, нека се отъждествим с него.” Каква е ползата да се тревожим за тези неща? Достатъчно
глупости сторихме. Казвам ви, те може и да си мислят, че са бедни, но не са. Винаги когато имат възможност,
спестяват пари. Преди Ми ги даваха, но им казах, че за момента нямам нужда. Нямаше къде да ги държа, не бяхме
основали фонд. И това продължи до 1974 г., мисля, когато се върнах, и решихме да купим ашрам заради вас, които
идвате в Индия. Тогава казах: “Добре, сега можете да ми дадете спестените пари! Всички Сахасжа йоги трябва да



дадат колкото са спестили”. Ще останете смаяни - всеки от тях даде най-малко по 1000 рупии, та до 21000 рупии, всеки
един - независимо от това дали е обикновен работник или не. Тези пари бяха спестени за 3 години, защото смятаха, че
е тяхна отговорност да спестят пари за Сахаджа Йога. Ако утре трябва да купим ашрам, как да го направим? А ние тук
все още се глезим с ненужни неща. Така че, това е гурупада. И така, днес е един велик ден, рожденият ден на Гуру
Нанак. Ние трябва да разберем как той прикара живота си, как живя и при какви обстоятелства успя. Затова първата
ни грижа е да имаме дисциплина и да се чувстваме отговорни за Сахаджа Йога. С учудване разбрах, че в ашрама
хората не гасят лампите, а петролът е скъп, трябва да се плащат по 300 лири всяка седмица. Какво е това?! Всеки от
вас трябва да е отговорен за електричеството и за другите разходи. Това е Божие място! Някой е дал колата си на
разположение и всеки иска да я ползва. Това да се спестят пари за чужда сметка все още се върти в главата на
Сахаджа йогите. Ако могат да спестят нещо, ползвайки чужда кола, те ще я вземат назаем. Никога не вземайте чужда
кола назаем. Това не е за вас, трябва да имате себеуважение. Защо трябва да го правите? Не го правете. И така,
втората характерна черта на Себето е себеуважението (Фаза 2). Първата е уважението към тялото, а втората е
себеуважението. Ние сме арогантни, можем да бъдем груби, но нямаме себеуважение. Липсва обучение по този
въпрос. След войната изведнъж установих, че няма възпитание как хората да уважават себе си. По време на войната
се създаде такава атмосфера, не знам защо, но хората си мислеха: “Аз съм най-важният, не ме е грижа за другите.” Не
зная защо се получи, но беше така. Много често срещано явление беше. Но вие трябва да сте точно обратното чрез
вашето себеуважение – на първо място да са другите, а после да сте вие. Няма значение, никой няма да умре, това
мога да ви кажа. Всички вие трябва да имате себеуважение. За посредствени хора няма място в Сахаджа Йога или
поне в ашрама, защото това ще донесе лошо име на цялата Сахаджа Йога. Един човек може да разруши цялото. Само
хора, които искат да бъдат Гуру, трябва да останат в ашрама. Никой не трябва да търси изгодата от живеенето в
ашрам. А правилният път е: “Ние трябва да се грижим за себе си, да станем такива, да израснем. Трябва да го
направим.” Това е правилният път, тогава всичко се изработва и не е нужно да ви съветвам. Другото е толкова низко и
грубо. И след като сте били тук толкова години, досега всички трябваше да сте станали авадхута, абсолютно. Да
контролирате елементите, всичко, това трябваше да е възможно. Но вие все още сте в хватката на елементите, тогава
как можете да ги контролирате? Първо, избавете се от това робство, от господството на ума, (казвайки си) “Ако го има,
го има, добре; ако го няма, няма значение. Нищо не е по-важно от мен, аз съм царят на целия свят. Ако трябва да спя
на земята, ще спя. Ако трябва да спя другаде, ще го направя. Нищо не може да ме доминира”. Тогава сте господарят.
Знаете, че в Индия някои Сахаджа йоги контролират, определено контролират елементите. Имате примери за това,
много от нещата бяха публикувани в “Нирмала Йога”, сигурно сте чули. Но ако се срещнете сте с тях, ще видите, че са
авадхута и когато говорите с тях, усещате, че говори велик светец. А начинът, по който се държат през цялото време,
тяхното поведение ви показват колко велики са. Днес се нуждаем от хора от този калибър, защото положението на
всички нации е такова. Трябва да бъдете извънредно добри, защото днес не е време да оставяме нещата да си вървят
както досега. Тоест ние не сме просто ученици, ние всички трябва да станем Гуру. И днес не е време, когато можете да
си играете с времето. Не можете да си играете със злото. Вие трябва да го преодолеете. Трябва да се изкачите на
върха, това е времето когато целият кораб ще потъне, или ще бъде спасен. Това е днешната ситуация. И затова сте
получили вашата Реализация от Бог. Ако не е настъпило това несигурно време, колко от вас наистина мислите, че са я
заслужили? Но вие я получихте, защото времето е такова, че на всеки трябва да се даде Реализация и на хората
трябва да се дадат всички сили, така че да се справят. Но ако вие не отворите сърцата си, ако не насочите цялото си
внимание към Духа, тези сили няма да проработят. Нито една от тези сили няма да се задейства във вас. Това е
проблемът. Всеки Гуру имаше власт над елементите. Знаете, че Нанака определено я имаше. Хората седяха около него
и го помолиха за вода, а той постави ръката си върху една скала и водата потече надолу. Ето защо мястото се нарича
Пунджаб. Пунджа – пет, а петте реки се намират там. За всички Гуру се говори, че са имали власт над елементите. Така
че какво ни липсва? Все още сме като другите хора, които продават евтини неща или са заети да правят евтини неща,
или които нямат стойност. Вие сте тези, които трябва да спасят целия свят. И максималното от Моя живот, Моята
кръв и тежък труд, сладостта, всичко Аз съм дала на тази ваша земя. И за Мен идва времето да вървя. Само три
години остават. Преди това, надявам се, да сме установили ашрама. Няма нужда да плащате за него, но трябва да сте
готови да се настаните. Казвам ви, не можете да получавате повече благословии от Бог. Защо Бог да ви дава
благословии? Ето това трябва да се запитате. Вие вашият собствен Дух ли сте или всички сте нещо друго, а не Духа?
Но когато Аз кажа нещо, се получава нещо като голямо бучене и не знам дали честотата му е достигнала до ушите ви
или не. Ала сега бих ви помолила, така както Гейвин Ме помоли за деня на Гуру Нанака. Аз наистина не исках да



идвам, защото да се говори за Гуру Нанака и да се слуша за него е само за велики личности. Защото трябва да се
подготвите да понесете такава светлина. Ако всичко останало е уж по-важно, тогава как сте тук и говорите за Сахаджа
Йога? Ходих в Америка и останах изненадана. Колкото и малко да са американците, но за тях Сахаджа Йога е
най-важното нещо. Не говорят за нищо друго освен за Сахаджа Йога, животът им е Сахаджа Йога. От сутрин до вечер
работят за Сахаджа Йога и не се тревожат за нищо друго. Знаете за австралийците. Но сърцето не е отворено, Духът не
е показал светлината си. Той е този, който ви носи пълно удовлетворение, пълна радост, пълен Принцип на Гуру,
защото тогава вие започвате да давате. Ако я няма светлината, тогава какво ще давате? Мрак? Какво давате на
другите? Мракът, който е във вас? Ако ще давате това... Така че втората фаза трябва да е, както ви казах, да имате
уважение към себе си. Онзи, който моли, изисква, който е в недоимък, няма себеуважение. А не “Кой ще ми даде нещо?
Когато прощавам, никой нищо не ми дава”. Ние трябва да се научим да даваме, да даваме и да даваме, другото е без
значение. Казвам ви, понякога се притеснявам, че не ви давам никакви тежки изпитания. Дори и малко когато се
опитвате да се държите странно, тогава изпитвате малко болка, но отново Аз я облекчавам. Вижте, това в известна
степен е посредственост и тази посредственост няма да помогне. Това е епохата на посредствеността. В политиката
са посредствени, безполезни хора. Ако погледнете, в икономиката са посредствени, посредствените хора са
навсякъде. В Сахаджа Йога трябва да бъдем свръх - свръхбрилянтни, свръхжертвоготовни, свръхдинамични,
свръхсъстрадателни, иначе Сахаджа Йога няма да проработи. Ако се провалите, отговорността ще е ваша. Естествено,
вие искате Аз да ви помагам. Вижте, Аз съм направила най-доброто, на което съм способна – всички бързи,
моментални методи, като пуджата, позволила съм ви да имате всичко това. Но това не остава във вас, не се задържа
във вас, а вибрациите са толкова много, нямате представа. Някои хора почувстваха да излиза бурен вятър. Буря, тя е
тук. Вие може и да не я чувствате. Ако попитате Гагангири Махарадж, той ще ви разкаже какво се случи с него, когато
за първи път Ме видя. Но на вас нищо не ви се случи. Какво става когато бурята стигне до Гибралтарската скала?
Скалата не усеща нищо. Така че що се отнася до Мен, то Аз съм работила много усърдно, знаете го. А Аз знам, че вие
можете да се справите, имате този потенциал въ вас. Така че вие трябва да създадете ваши собствени правила и
норми, никой друг не може да го направи. Ако някой направи нещо ето така, вие го направете според вас самите. Като
например с чая, направо е лудост! Направо не разбирам. Това е като живота, който се люшка насам-натам, който няма
посока, няма управление. Ако вие сте господарят, трябва поне да сте водачът на вашата кола, ако не пилотът. Трябва
здраво да стоите на двата си крака и знаете, че сте Гуруто, че трябва да имате вашите служители под ръка –
служители, които ще водят другите, а не просто ще ви подкрепя. Ако вие самите сте вятърничави, как ще задържите
масите до вас и как ще ги водите. Така че огромно усилие, много здраво усилие трябва да бъде положено. Създайте
ваши собствени правила и норми. Отнасяйте се към себе си като към ученик. Вие сте Гуруто, вие сте ученикът. Така че
третата фаза е да бъдем Духа (3). Духът това е Гуруто, а останалото е ученикът. Вашето тяло, вашият ум, вашите
емоции, интелект, всичко това са ученикът, а вие сте Гуруто. За това не ви са нужни хора с много висок интелект. Не са
ви нужни високо-образовани хора, а смели личности, притежаващи това качество. Когато сте ходили в Индия, трябва
да сте срещали един мъж, наречен Харишчандра – най-обикновен рибар. Той е дипломиран, разбира се, но е семпъл
човек. Работи в банка. Той дойде при Мен и в Сахаджа Йога и получи Реализацията си – вече съм ви разказвала тази
история, но пак ще го направя, за да видите що за човек е – и после Ми разказа, че стигнали до морето и той трябвало
да премине на отсрещния бряг, но един малък остров, за да говори за Сахаджа Йога. Те били 25 души и имало буря,
наистина силна буря. Така че той застана на брега, обърна се към вятъра, вдигна ръката си и каза: “Спри веднага.
Трябва да отида по работа на Майка, а това е Божия работа. Така че спирай. Докато се върна у дома, кротувай”. Щом
каза това, всичко утихна. Те всички го видяха, бяха свидетели. И той отиде, свърши работата, върна се вкъщи и когато
затвори вратата, едва тогава дъждът заваля и се за излива. Ако погледнете, той е обикновен мъж, в сравнения с вас,
които сте истински големи англичани. Живее много обикновено, жена му също е рибар. Тя сортира рибата и я продава
на пазара. А неговото тяло е толкова добре сложено и светещо, мускулите му са толкова развити... А как стои и как
говори този мъж?! И е абсолютно скромен. Не е за чудене, че Христос избра именно рибарите. И въпреки че
Харишчандра имаше хиляди рибари като свои ученици, не ги наричаше свои ученици, а деца на Майка. Знаете ли,
хиляди. Той Ме викаше да отида при тях, но някои от тях дойдоха на Моите програми. А веднъж трябваше да сляза до
тези острови и той каза: “Елате, всички хора ще са там и ще Ви чакат цял ден.” Изненадващо е как той е приет там.
Когато съм там, Ми носи риба. Веднъж му казах: “Добре, ще изям рибата, която Ми носиш, но какво да ядат другите
Мои деца?” А той отговори, че следващия път ще изпрати цялата риба на Мен. Няма да повярвате, но Ми изпрати цял
камион с риба. Казах му: “Та Аз нямам дори цял камион ученици, кой ще изяде всичко това?” А той отговори: “Нищо.



Отидох и казах на рибарите, че Майка иска риба и всички си дадоха рибата. Един ден ще минат без риба, няма
значение.” Представете си, това са хора, които живеят ден за ден. Моди каза на вестникарите, че с милостта на Майка
можем някак си да контролираме елементите. И те си помислиха, че много се хвалим. Но е истина, ние можем. Това не
е хвалба, а това го виждат хората тук. Те казват истината. Но това трябва да се случи. Трябва да имаме с какво да се
похвалим тук. Важно е. Сега стигаме до другата фаза, както ви казах – да станем свои собствени Гуру. Без да се
обвързваме, а идентифицирайки се с Духа, който израства в своята светлина. Така че, необвързаност (4). Трябва да
развиете необвързаност. “Моята” майка – всичко започва така: “Майка ми страда от рак, баща ми страда от лудост.
Майко, можете ли да ги излекувате?” И първо лекувам майката и бащата. И се продължава: “Женен съм, жена ми е
такава, детето ми е онакова. После къщата ми и автомобилът ми, и кучето ми, и чадърът ми...” И трябва да се
занимавам с всичко от А до Я и от Я до А. Добре, мога да го направя, до известна степен. Но заради какво? Защо?
Защо да лекувам вашата майка, баща, брат, сестра, всеки роднина, десетия брак и единадесетия развод? Защо да
оправям всичко това? Заради какво? Това трябва да има някаква цел и ако не служи за целта, каква е ползата да се
прави? Целта е вие поне да оставите всички тези неща в Моите ръце и да сте необвързани. Но вие искате да оставите
случая на Мен, като също да се тревожите за него. Необвързаност. А вашата представа за необвързаност е тази: “Аз
съм необвързан към парите, Майко. Абсолютно. Не се притеснявам. Оставям лампите светнати, защо да се тревожа
за пари?” Такъв е вашият аргумент: “Защо да се тревожим за тези неща и да следим за газта и всичко останало. В
крайна сметка ние сме необвързани”. Но кой ще ги плаща? Има и друг вид необвързаност, който виждам, много
интересен: “Много съм необвързан, не се притеснявам дали съм се изкъпал, дали имам всякакви болести, дали имам
разни проблеми вътре в мен, дали ги предавам на другите. Аз съм необвързан! Защо да покривам тялото си? Аз съм
необвързан. Ако настина, аз съм си необвързан, нека всички прихванат от мен. Какво да направя, аз съм необвързан.
Имам настинка, какво значение има това? А съм необвързана личност. Защо другите да имат нещо против? Те също
трябва да станат необвързани.” Това е смешната крайност, до която можем да стигнем с нашите представи за
необвързаност! Необвързаността е отвътре. Вие не се притеснявате, не се тревожите. Знаете вашата Майка. Първата
необвързаност се вижда от щедростта. Необвързаността е щедрост. Грежина е такава, тя продаде украшенията си за
нищо. Не бих приела никога тези пари, но тя просто продаде украшенията си. Забележително е. Продаде ги, тя е
полякиня, не е англичанка. Просто ги продаде. И това направи комунизмът с хората. Тези хора, комунистите са много
необвързани, казвам ви. Разбира се, никога не бих взела такива пари, те са си техни, но как го направи тя – просто ей
така “За Божието дело какво са украшенията? Вземете ги”. Наскоро дадох Моята гривна, каръ, на Кристин, когато тя се
сгоди. Гривната просто се изхлузи от ръката и си отиде. Бях необвързана, Аз никога не чувствам дори как си отиват
тези неща. Толкова необвързана, че Кристин Ми каза, че тя си я е сложила трудно, а на Мен ми се стори нищо, прах.
Така че необвързаността трябва да се появи. Сега трябва да знаете коя част от вас е тук. Идеята за необвързаност не
бива да е в стил хипи, бих казала – да имате правото да експлоатирате всеки друг. Не бива да е и другият тип – много
странна. Тя не е идея, а е самото ваше съзнание, което е необвързано. Така че тези четири неща са важни за вашия
материален аспект. Не е важно какво ядете, можете да ядете каквото и да е. Ако умът ви ще е зает с така глупост,
по-добре е да не ядете. Това няма значение, нали? Да анализирате какво ще ядете в хотела? “Да си поръчам ли
палачинки? Или да взема това, или онова?” За какво? Просто не разбирам защо да се хаби толкова енергия. Защо
всички заедно не си поръчате палачинки? Голяма работа?! Или друг казва: “Днес аз ще си поръчам това”. “Аз” – от
целия този материализъм се появява “г-н Аз”. И така развиваме “г-н Аз”. Така че думата “аз” трябва да си отиде, трябва
да казваме “ние”. “Ние” означава “аз и всички Сахаджа йоги заедно”. Когато казвате “ние”, ще откриете, че е различно.
Или говорете за себе си като за “този Норман”, както правят децата: “Този Норман не ще да слуша”. Попитах едно
момченце дали ще си ходи у дома. А то отговори: “Аз ще си ходя, но този Мунна (момченцето се казваше Мунна) не ще.
Голям инат е, какво да правя?” Това е необвързаност. Да говорите за себе си в трето лице е голяма необвързаност –
сякаш вие не сте в картината, а сте свидетел. Вие сте зрителят в този спектакъл. Тази необвързаност трябва да работи
по такъв начин, че вие да сте свидетели на целия театър, да не участвате в него. И погледнете какво става в
колектива. Това става политически въпрос, дори в Сахаджа Йога, направо политически въпрос. Тук не сме каращи се
профсъюзни лидери. Всички ние сме лидери. Къде е времето да се караме? Кои сме ние та да се караме, че трябва да
решаваме ние? Що се отнася до всичко това – важни са необвързаността и обвързаността към Духа. Така стигаме
по-нататък – да видим какво би трябвало да бъде нашето отношение на умствен ниво. Видяхте, че физически трябва
да развивате пълна необвързаност по четирите начина, за които ви казах. А на умствено ниво онова, което трябва да
направите, е да разберете същността на всяко писание, опитайте се да разграничите между видйа и авидйа. (5)



Защото авидйа ще ви убие, ще ви отнеме енергията, докато видйа ще ви поддържа. Така че се опитайте да намерите
книги, които поддържат видйа. Бях изненадана от г-жа Барбара, която се срещна едва миналия път с Гейвин. Тя е
написала такава страхотна книга, че ще се учудите. На такова ниво за Сахаджа Йога! Много директна. Ще ви я покажа
и знайте, че тази книга е послужила за доктората й. Можете ли да си представите – в американски университет?!
Разбира се, това е възможно само в Америка. И все пак книгата има такова ниво. Изненадана съм. Така че се
опитайте да събирате духовна храна – чете книги като “Деви Махатмйам”. Четете, разберете повече за Библията,
разберете повече за другите писания, за Корана и за онова, което ви подкрепя, което ви подхранва – Блейк, Кабир,
Нанака. Те са толкова много, смятам, Лаодзъ. Това е доброто – познанието. Ще се изненадате, но когато започнете да
го правите, познанието само ще ви намери. Срещнах един мъж близо до Рахури – както знаете ходим там – и това
беше човекът, който просто караше волската каруца, която трябваше да Ме свали до една от програмите, които –
знаете – правим. Той си седеше, ние чакахме, а Аз си говорех с него. И почувствах, че един авадхута седи, за да Ме
закара – имам предвид, че той беше абсолютно необразован човек, никога не е чел книга, не знае да пише – но
начинът, по който говореше...Казах си: “Господи, от къде е това познание?! От къде идва всичко това, цялата тази
мъдрост?!” Такава мъдрост, казвам ви! Такава мъдрост, че просто бях стъписана, наистина бях стъписана. От човек,
който никога не е ходил на училище. Христос никога не е ходил на училище или в колеж. Такава мъдрост, не можете да
си представите. Срещнете се с него, когато следващия път отидете там. Ако можеше някой да му превежда...
Изключително непретенциозен, простичък човек, носещ бяло чисто топи и чиста роба, който Ме караше. А за него това
беше най-великата привилегия на света – да Ме кара. Той каза: “Това трябва да е най-великото нещо – трябва да съм
направил нещо, за да мога да возя Вас”. По толкова прост начин Ми обясняваше за характера на воловете и на
човешките същества, представете си. Няма да повярвате за какви неща говореше той, просто не знам... Това е
признакът за велик човек – той не говори за лекомислени неща, няма време да говори за несериозни неща. Виждала
съм Моите внуци – те никога не говорят лекомислено, нямат време за това, заети са. През цялото време пречистват.
Когато дойдоха тук, казаха: “Трябва да пречистим Бромтън Скуеър, после трябва да пречистим Моста на рицарите,
после - Лондон, после- Англия. Къде е картата на Англия, донесете една”. През цялото време бяха заети, пречиствайки
това или онова място – “О, боже, това е ужасно. Дайте сега обувките (за шубит – б.р.). Я да направим това, я да
направим онова”. Винаги бяха заети, от сутрин до вечер. Качваха се горе в стаята и правеха нещо. Те са заети и нямат
време за приказки на светски теми и други такива. После им донесох няколко кукли и играчки. Подреждаха ги да
седнат, слагаха картата и казваха на куклите: “Вижте сега, ще се грижите за това, нали?” Знаете, децата говорят така
на куклите. Куклите са техните ученици. Учат ги: “Виж, не сядай така. Трябва да седиш както трябва, не знаеш ли? Не
можеш ли да си сгънеш колената? По-добре се научи, трябва знаеш как да си сгъваш колената”. Понеже куклите имаха
прави крака. И всички момчета, дори малките деца, са заети непрестанно със Сахаджа Йога, виждала съм ги. Работят
на всякакво ниво. Аз разказвах на Ръстъм за баща ми. Той беше учен човек, разбира се. Когато говореше, говореше за
важни неща, като състоянието на човека, наречено самбхранта, за което съм ви разказвала. Той казваше: “Хората са
много различни от Бог. Когато Бог се инкарнира, състоянието самбхранта, което е събуждане от подсъзнателно в
съзнателно състояние, е непосредствено. Бог слиза директно, а хората заобикалят, те никога не вървят направо.
Разбираш ли, Бог слиза на Земята и го прави подобаващо, а извисяването е винаги индивидуално. То криволичи и
човек събира всичко, което е в подсъзнанието му, така че състоянието самбхранта, където се събужда, е толкова
опасно, че човек може да бъде затрупан от какво ли не. И докато натрупва сънища, може да стане много странен. Той
може да види в съня Бог си като вещица, а вещицата - като птица.” Моят баща винаги беше зает с нещо. Аз намерих
събеседника в него и той в Мен. Той можеше да говори добре, защото вниманието му беше добро. То не беше върху
това какви прически имат хората, как седят, как са облечени, какво има тук, нищо подобно. Вниманието му беше върху
Духа - неговия и на хората. Умът му беше толкова динамичен, че знаеше цял речник наизуст. Никога не е ползваше
речници през живота си, санскрит или английски, вледеше 14 езика. Можете ли да си представите? Как се е справял?
Той играеше тенис много добре, плуваше по три мили всеки ден, три мили. Имаше мускули, с които можеше да вдигне
всеки. Да, много здрава личност, здрав човек. Той беше много щедър, много щедър. Много по-щедър от Мен, можете
да си представите. За него материалните неща не бяха важни – “Добре, ако ти харесва, вземи го.” Беше готов да
гладува, но се раздаваше. И беше човек на принципите. И така, стигаме до втория момент, който всъщност от
началото е пети - в умствен план вие трябва да се залавяте с неща, които подхранват Духа. Чрез вибрационното
съзнание ще разберете кои са. Попитайте други Сахаджа йоги, ако не знаете. Четете книги, подхранващи Духа, а не
разни ужасни, вредни за растежа ви. Ако ги четете, отговорността поемате вие. Трябва да кажа, че сте страхотни



читатели. Ако попитам за някой писател, всички го познават. Попитах кой е Гропий, всички го знаят. Не е нужно да сте
академици, за да ги познаете. Всички са информирани какво се е случило, кой е този или онзи. Тъй като сте търсачи,
сте свършили едно добро нещо - чели сте всичко, независимо дали е добро или лошо. Но сега, след Реализацията вие
трябва да откриете какво трябва да четете, какво да знаете, и то да е нещо подхранващо. Говорете неща, които
подхранват, които помагат. Когато говорите, трябва да проявявате състрадание (6). Ако говорите с някого, трябва да
бъдете изпълнени със състрадание. Сахаджа Йога е система на състраданието. Един Гуру трябва да бъде много, много
търпелив. Тук не е като при другите фалшиви учения. Дори истинските Гуру нямаха търпение. Това е система, в която
нещата се постигат само чрез търпение. Защото другите Гуру не даваха Реализация, единствено вие трябва да я
дадете. А вие знаете какво е Реализацията. Онзи ден попаднах на един човек, беше напрегнат. Казаха Ми: “Не успяхме,
Майко, не можахме да му дадем Реализация, той е безнадежден случай.” Отидох на програмата и накрая Сахаджа
йогите Ме помолиха да видя този човек. Исках да го отмина, но те настояха. Добре, издигнах неговата Кундалини,
завързах я, ръцете Ми понасяха всичко в него – “О, не, не почувствах нищо.” Казах си: “Този човек ни най-малко не се
интересува колко много работим върху него. Явно си мисли, че ни прави услуга.” Двама-трима души дойдоха, донесоха
свещ, поставиха я пред него, направиха му бандан. Издигнах неговата Кундалини отново три пъти. “Не, нищо не
усещам.” Чистих го още половин час и после се отказах. Казах му: “Съжалявам, твърде велик сте, за да получите
Реализация. Ще опитаме друг път.” “Аз не съм убеден...” Но Аз бях капнала от умора и му казах: “Наистина съм убедена
за вас, позволете ни да си тръгнем”, а после излязох. Вие трябва да имате страхотно търпение и чувство за хумор - не
можете просто така да нахокате човек. Разбирате ли, не му казах: “Не ставаш за нищо, безполезен си, имаш лоша
Кундалини, върви си, махай се от тук." Не можех да му кажа тези неща, а трябваше да го понеса и не само това, а
накрая да кажа, че е велик човек, разбирате ли? Защото в противен случай щеше да използва някой друг метод.
Защото егото му вече беше толкова голямо, че колкото и да се стараех то да спадне, каквито и иглички да пусках,
мисля, че беше направено от специална тъкан. Задачата беше особено трудна. Затова трябва да знаем, че трябва да
бъдем състрадателни. Трябва да четем неща, които подхранват състраданието ни. Четете за хора, които се отказаха
от всичко свое. Четете Тукарама. Той беше беден човек. Веднъж отиде на едно място и свърши добра работа. Хората
му дадоха много захарни пръчици. Децата му много обичаха захарни пръчици. По пътя за вкъщи всяко дете го
молеше: “Дай ми една захарна пръчица.” И той даваше на всяко. Когато се върна у дома, беше останала само една.
Децата му казаха: “Ние сме три”, а той отговори: “Добре, следващият път ще ви донеса, а сега си я поделете.” Те си я
поделиха, изядоха я, като си казаха: “По-добре да си я разделим. Ще дойде още някое дете и това няма да имаме.”
Затова човек трябва да се запознае с живота на хора, които са се раздавали. Четете за хора, които са се раздавали. Те
дадоха живота си, разпъваха ги на кръст, измъчваха ги. Те позволяваха да бъдат използвани, позволяваха да бъдат
отравяни. Четете за такива жертви, велики пожертвувания. Ние сме щастливи, защото сме видели всички тези неща
със собствените си очи. Но вие бъдете от тези, които ако не сте ги видели, поне си ги представете. Можете да го
направите. Изградете го като ваш принцип. И така, продължаваме. Разказах ви за четирите вида необвързаност и за
захранването на вашия ум и сърце. Няма по-подхранващо нещо от това да давате (7). Няма по-добро средство да
подхранвате сърцето си, състраданието си от това да се научите да давате. Моля ви, направете списък с нещата, които
сте подарили през тази и миналата година. Аз не мога да го направя, защото е твърде дълъг. Моля ви, направете
списък на нещата - без да включвате мозъка си - които сте подарили на другите, без да се замисляте, или сте смятали
да подарите от миналата до тази Коледа. Сърцето се отваря. Мислете какво ще дадете. Да дадете нещо на
материално ниво е помощ. Но не, ние дори не помагаме на другите, за което не трябва да харчите пари. Просто
подайте ръка. Виждала съм, много лесно е човек да ги забележи, те са като уреди, които спестяват труд. Аз съм тук,
някои шетат, но други просто си седят. Носят им чай, носят им храна, всичко. После те ей-така оставят чинията пред
себе си. Отидете и я измийте. Това не е само егоизъм, а неучтивост, липса на възпитание. В Сахаджа Йога вие трябва
да бъдете изключително ангажирани да помагате на другите, по всяко време. Помагайте им. Знаете, че гуруто на Рави
Шанкар беше един много велик човек, реализирана душа. Велик човек, знаеше много неща. Веднъж бяхме поканени
на вечеря от един лекар и останахме там. През нощта телефонът иззвъня. “Нужна е вашата намеса.” Лекарят отговори,
че е много уморен. Без съмнение, той беше един раздаващ се човек. Човекът настояваше: “Трябва да дойдете, имам
голям проблем. Намерих едно малко”. Лекарят попита какво е намерил. Човекът каза: “Намерих малко сърненце,
което страда. Майка му е мъртва и няма кой да се погрижи за него.” Тогава казах: “Добре, ще дойда с вас”, защото
знаех, че ще излекувам малкото. Отидох с лекаря. Старият човек беше поставил сърненцето върху сърцето си.
Лекарят го попита: “Какво правиш?” Старецът отговори: “Опитвам се да му дам от живота си, ако е възможно, та



когато дойдете, поне него да намерите живо.” Просто така - от любов. Докторът свали палтото си и накара човекът да
го остави на него. Той го постави много внимателно. Без съмнение, старецът беше реализирана душа. Аз поставих
ръката си върху малкото и то се съживи, започна да се движи, а той беше много щастлив. Човекът каза: “Вие сте Деви,
вие сте Богиня. Това мога да разбера. Но сте направили едно недобро нещо.” Попитах какво е то. “Вие сте омъжена”.
Отговорих му: “Но богините също трябва да се омъжат”. Той каза: “Не, да предположим, че сте се омъжили за
скъперник, какво ще стане тогава?” Отвърнах: “Погрижих да не се омъжа за скъперник. Това би било най-голямото
проклятие.” Той каза: “Имах жена-скъперница, втръсна ми от нейната стиснатост.” Така е, трябва да мразите
скъперничеството, безусловно, за вас това да бъде най-лошото нещо. То е като проказа за Сахаджа Йога.
Скъперничеството е пестене на лири. Трябва да се отървете от него. Скъперничеството към вас е добро, а към другите
е лошо. Грегоар Ми разказа шокиращи неща. Той каза: “Това е нашата култура.” Попитах: “Каква е вашата култура?” А
той отговори: “Ако отидем на хотел и някой плаща, ние започваме да гледаме встрани.” Учудих се: “Наистина ли?” Той
каза, че това се случвало често. Просто не мога да повярвам. Що за култура е това?! Тъкмо обратното. Както и да го
наречете, то изобщо не е култура. Би било култура ако предложите вие да платите. Американците са още по-зле. Те
казват: “Вчера аз платих за тебе, днес е твой ред.” Това е абсолютно безобразно скъперничество. Но да гледате
встрани, когато някой плаща, е “изискано”, виждате ли? Може би. Не зная, както и да го наречете, казвам ви, това е
боклук. Така че състрадание, състрадание при всички случаи. Може да се да работите до 2 часа, до 4 часа сутринта,
няма значение. Трябва много, много да работите, защото самото състрадание дава радост, защото Духът ви е Океан
от състрадание. Радостта на Духа идва от постоянното себераздаване. Няма значение дали сте се нахранили, нищо
друго не е толкова съществено. Знаете, че много пъти Аз не се храня по 24 часа и въпреки това давам. Не е
необходимо тялото да поема храна, състраданието го подхранва. Така че трябва да бъдете пестеливи към себе си, но
трябва да бъдете състрадателни. Отворете сърцето си. Преди всичко отворете сърцето си за благодарността. Това е
едно друго качество, което трябва да имате. Аз бих казала, че то е висше качество - благодарност към Бог (8). Той ви е
дал Реализация, дал ви е това тяло. Осъзнавате ли, че Той ви е дал това тяло? Той ви е дал всичко. Пребройте вашите
благословии, дори радостта да се радвате на новото утро като човешки същества. Вие не сте в някакъв бандан или
паша, вие не сте пашу, не сте животни. Животните са пашу. Вие сте свободни хора. Бог ви е дал свобода. Тази
Реализация е Негова. Чувство на благодарност – повтаряме думата “благодаря” и толкова. Тя е само на думи, празна,
просто приказки. Благодарете на Бог от сърце, от сърце, а не външно. Това не е като да отидете на църква и да кажете:
“Благодаря Ти много, Господи” и толкоз. Трябва да Му благодарите от сърце, да напишете възхвала за Него. Изпейте
възхвала: “Слава на Бог, на Великия, на нашия Създател.” Вашите ученици ще седят пред вас и винаги когато им
говорите, ще мислите за Майка или за Бог. Ще се удивите. Това е възможно само ако имате чувствителност, памет.
Най-голямото чудо на този свят е, че всеки трябва да умре и никой не си спомня за това. А друго чудо е, че всеки е
благословен от Бог, но никой не знае за това. А вие сте специално благословени. Така че какво трябва да направите?
Бъдете радостни, бъдете благодарни, та това блаженство да дойде при вас. Без благодарност, нищо няма да се
получи. Признателно сърце. За да ви даде Бог, сърцето ви трябва да е изпълнено с благодарност към Него. Когато
давате на другите, Той със сигурност ще ви даде. Но не мислете, че това е нещо ваше. Вие давате това, което Бог ви е
дал. И така, днес Аз ви разказах за движението в осем части. Така че трябва да станете половин луна, само на
умствено ниво. Нека запазим другата половина за Гуру Пурнима. Нали? Нека Бог ви благослови!
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Пуджа на Махакали Лонавала, Индия – 19 декември 1982 г. Добре дошли на всички Сахаджа йоги в тази велика
страна на Йога. Днес преди всичко трябва да установим желанието вътре в себе си да бъдем търсачи търсачи и да
постигнем нашето пълно израстване и зрялост. Днешната пуджа е за цялата Вселена. Цялата Вселена трябва да се
освети от това желание. Желанието ви трябва да бъде толкова силно, че да излъчва чистите вибрации на Махакали
Шакти, която е чистото желание за постигане на Духа. Това е истинското желание, всички други желания са като
мираж. Вие сте хората, които са специално избрани от Бог, първо за да изразите желанието и след това да постигнете
крайно чистото желание. Вие трябва да пречистите целия свят - не само търсачите, а дори и онези, които не са
търсачи. Трябва да създадете около целия свят една аура от желание за постигане на най-висшето, Духа. Без желание
тази Вселена не би съществувала. Желанието на Бог е Светият Дух. То е Всепроникваща сила, то е Кундалини вътре в
нас. Кундалини има само едно желание и то е да бъдем Духа, а при всяко друго желание Кундалини няма да се
издигне. Единствено когато тя знае, че това желание ще бъде реализирано от някой, който стои срещу търсача, тя се
събужда. Ако нямате желание, никой не може да я събуди. Един Сахаджа йоги никога не би се опитал да наложи
своето желание върху друг човек. Първото препятствие, с което се сблъсквате, след като получилите вашата
Себереализация, е, че веднага започвате да мислите за вашето семейство. Започвате да мислите: “Моята майка не я е
получила, баща ми не я е получил, съпругата ми не я е получила, децата не са я получили”. Трябва да знаете, че тези
връзки са земни, на санскрит се наричат локик. Те не са алокик, не са отвъд светските връзки. Това са земни, светски
взаимоотношения и земни, светски обвързаности. Така че ако си играете на тази сила - както знаете, Махамайа Шакти
ви позволява да си играете със силата - ще продължавате така колкото си искате. Хората водят при Мен свои близки,
родителите си и накрая откриват, че са сторили нещо много погрешно. Изгубили са толкова скъпоценни моменти,
толкова много часове, толкова много години, хабейки силите си за хора, които никога не са заслужавали никакво
внимание от Майка. Но много скоро разбирате по-важното - че това желание може да бъде във вас, но да го няма в
нито един от тези така наречени светски родственици. Няма значение. Както Христос е казал, че Неговите братя и
сестри чакат отвън. Той казва: “Кои са Мои братя и кои са Мои сестри?” Така че трябва да разберете, че онези хора,
които през цялото време се въвличат в проблемите на семейството си и привличат Моето внимание – а трябва да
знаете, че Аз се забавлявам с това – тези хора не са от значение за вас. За вашето издигане е важно преди всичко да
нямате желание относно вашите близки роднини и приятели, а да имате чистото желание. Това е първият принцип за
установяване на силата на Махакали. Специално в Индия, където хората са прекалено привързани към семействата
си, това е много голям проблем. Ако дадете Реализация на един човек, с учудване виждате, че всичките му връзки са с
купчина бхутове. Давайки Реализация на един човек, вие си търсите белята - всички бхутове бавно настъпват,
тормозят Моя живот, губят Моята енергия и то абсолютно напразно. Трябва да ви се случи нещо такова, за да
разберете, че не е благоприятно. Ако искате да си губите времето, Аз ще ви позволя. Но ако искате да се издигнете
бързо, преди всичко трябва да запомните едно - че тези връзки са абсолютно земни, светски и не са вашето чисто
желание. Така че се опитайте да разграничите чистото желание от мирското, светското ви желание. Това в никакъв
случай не значи да се откажете от вашето семейство, от майка си, от сестра си. Нищо подобно. Вие ги наблюдавате и
виждате, както бихте видели някой друг, и разбирате за себе си дали те наистина го желаят или не. Ако са много
добри, не биха ги “дисквалифицирали”, защото са ваши близки. Освен това не може да ги “дисквалифицират”, защото
са ваши близки. И двете неща са налице. В Сахаджа Йога вие правите вашето желание чисто. Трябва да се откажете от
толкова много неща, но хората, които са привързани към своите семейства и биват ограничавани от тях, трябва да
гледат да не налагат Сахаджа Йога на никой от близките си. Поне не ги насилвайте за Моя сметка. Това желание
вътре в нас, което е силата на Махакали, се проявява по много начини. Както ви казах, първото нещо, което става с
вас след Реализацията - защото всички сте Сахаджа йоги - е да направите нещо за вашите близки. След това второто
желание, което се проявява, е да се опитате да ги лекувате. Това е второто желание. Ще трябва да го изпитате върху
себе си, за да видите, че се е случвало на мнозина. И си мислите, че за всичко - от проказа до най-дребни неща, като
настинка или кихане - трябва да ги водите при Майка. И всички притеснения в семейството – всякакви дреболии, като
бременност или кихане, които са толкова естествени - отвличат вашето внимание и ги насочвате към Мен. Така че
когато тези притеснения са във вниманието ви, Аз казвам: “Давайте, опитайте се да ги решите, ако е възможно”. Но
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ако отсъстват от вниманието ви, тогава те са в Моето. Оставете ги на Моето внимание, Аз ще се справя. Но тогава се
получава омагьосан кръг, много фина проекция на ума - “Добре, Майко, вниманието ми не е върху тези неща. По-добре
Вие се погрижете”. Не това е начинът. Би трябвало да имате само едно силно желание вътре във нас, за себе си –
“Станах ли Духа? Постигнал ли съм най-висшата цел? Преодолял ли съм светските си желания?”. Пречистете се! Щом
започнете да се пречиствате, Аз се грижа за онова, което отпада. Това е само уверение, но не е гаранция. Ако то
заслужава Моето внимание, определено ще се погрижа за него. Вие трябва да цените вашето внимание, както Аз ценя
Моето. Мисля, че трябва да цените повече вашето внимание, отколкото Моето, защото Аз мога да се справя много
добре с нещата вътре в Мен, защото всичко е в Моето внимание. Но се опитайте да пречистите вашите желания от
светските проблеми, с които се сблъсквате. Така ако се разпрострете повече, тогава се замисляте: “Майко, какво ще
кажете относно проблемите в нашата страна?” Добре, дайте Ми картата на вашата страна. Край, това е повече от
достатъчно. После се пречистете, освободете се от желанието, което имате. И след като се пречистите, тази област ще
бъде покрита от вашето внимание. Това е много интересно. Когато сте го преодолели (светското желание – б.р.), само
тогава можете да хвърляте светлина. Ако все още сте вътре в него, вашата светлина е скрита, не се излъчва светлина.
Трябва да се издигнете над такова желание. Всеки път, когато сте над подобно желание, вие излъчвате светлина и
осветлявате по-широк проблем, с който се сблъсквате и за който си мислите, че трябва да бъде решен от Мен. Вие ми
създавате главоболия, трупайки ги върху себе си. Трябва да правите само едно нещо и то е да станете Духа. Това е
всичко, просто нещо е. Останалото е Моя грижа. Сега проблемът, който ще е изтегли желанието ви към колектива, би
трябвало да бъде много различен. За да потвърди вашата чистота, за да ухае с вашата чистота, вниманието ви трябва
да бъде другаде. Сега не сте с лице към Мен, а заедно с Мен сте с лице към целия свят. Вижте, цялото отношение ще
се промени. Отношението трябва да е: “Какво мога да дам? Как мога да го дам? Каква е моята грешка при даването?
Трябва да бъда по-бдителен къде е вниманието ми. Трябва да бъда по-внимателен със себе си. Какво правя? Каква е
моята отговорност?” Трябва да пожелаете да бъдете чисти. Трябва да бъдете чистото желание, за да бъдете Духът. Но
каква е отговорността ви към самите вас? Трябва да желаете отговорността ви към самите вас да бъде проявена, да
бъде свършена. Тогава (идва – б.р.) отговорността към Сахаджа Йога. Каква е вашата отговорност към Сахаджа Йога,
която е започнатото дело на Бог, а вие сте Моите ръце? Вие трябва да работите за Бог и да се борите с
анти-божествените, сатанински елементи. Вие не сте отговорни повече за вашите семейства. Онези, които се
тревожат, са “полуготови” Сахаджа йоги, които – казвам - са безполезни и не стават за нищо. Всички като тях ще
отпаднат, техните семейства ще боледуват и Аз зная, че това ще се случи. Защото сега силите са обединяват по такъв
начин, че ще започне подбор. Отговорността ви към самите вас е да бъдете Духът. Отговорността ви към Сахаджа
Йога е отговорността да Ме разбирате все по-добре, отговорността да разбирате механизма вътре във вас,
отговорността да разбирате как този механизъм действа и се проявява. Отговорността е как да станем свой собствен
гуру; вашата отговорност е да бъдете достойни и възхвалявани личности. Отговорността е да бъдете уважавани, а не
евтини личности. Всеки от вас заслужава цялата Вселена, ако искате да се издигнете до такава висота. Вселени след
вселени могат да бъдат поставени във вашите нозе, ако искате да се издигнете до такава висота, до това величие,
което е вътре във вас и трябва да бъде отгледано. Онези хора, които все още искат да живеят на много ниско ниво, не
могат да растат. Например, западните Сахаджа йоги имат известен проблем с извършване на грях към Майката, а
източните Сахаджа йоги имат проблем с извършване грях спрямо Бащата. Изобщо не е трудно за вас да се освободите
от това. Вниманието трябва да се запази чисто. В Сахаджа Йога знаете всички методи как вниманието може да се
запази чисто. Ако вниманието не е чисто, тогава желанието ще бъде винаги атакувано от всички дребни, безсмислени
неща, които не са от значение за вашето израстване. Човек, който е добър Сахаджа йоги, не се безпокои за дрехите си
нито какво казват другите за него, какво говорят за него, как се държат с него. Вниманието не е върху критикуването
на един или друг човек нито пък има нечия агресивност към някого, защото никой не е другият (а всички са едно –
б.пр.). Но проблемът е, че когато Аз казвам това, никой не мисли, че говоря на всеки един от вас. Агресивните приемат
тази роля, а не-агресивните си мислят нещо различно. Например ако Аз кажа нещо за някой агресивен човек,
не-агресивният веднага ще си помисли, че това се отнася само за агресивните, но не и за него самия. Вие веднага
започвате да прехвърляте всичко върху другите, да търсите грешките в другите. Така желанието започва постепенно
да отслабва поради товарите, които носи върху себе си (в оригинал: “So, this desire becomes gradually lower and lower
and lower because of the loads that are put on it.”). Така че бдителността е много важна, пълната бдителност – Сатаркта -
тоест да пазим нашето внимание чисто, за да поддържаме чисто нашето желание. Желанието идва от сърцето. Вие
сте така изградени, че вашата Брахмарандра също е сърцето (проекцията на главата, питхите на Брахмарандра и



сърцето съвпадат – б.пр.). Ако сърцето ви не е чисто, Брахмарандра също няма да остане чиста. Някои хора си мислят,
че ако говорят големи приказки за Сахаджа Йога, всичко с тях е наред. Но те мамят себе си, ако сърцето не е
отворено. Така че се опитайте да отворите сърцата си. Надявам се днес, когато почитате Махакали и правите тази
Пуджа и този специален йагна, определено да установим тази аура и да осветлим света. Но вашето становище трябва
да бъде доколко допринасяте за това. Дали още ли мислите за другите, още ли мислите за дребни, несъществени
проблеми или мислите за своя Дух. Така че Лявата страна започва и свършва с Шри Ганеша. Шри Ганеша има само
едно основно качество - Той е изцяло отдаден на своята Майка. Той не познава друг бог. Дори не познава Своя баща.
Той познава само Майка си и е отдаден изцяло на Нея. А чистото желание трябва да заработи, но за това Аз ще ви
разкажа по-късно, тъй като ще правим още много пуджи. Но днес нека да установим чистото желание да бъдем Духът.
“Как?” - биха попитали на Запад. Винаги възниква въпросът как да го направим. Бих казала, че е много просто! Ади
Шанкарачарйа написа “Вивек Чудамани” и толкова много други книги и трактати, а след това всички онези големи
интелектуалци се захванаха с живота му, говорейки: “Вземете това или онова и готово.” Той отговори: “Забравете за
тези хора”. След което написа “Саундарйа Лахари” - точното описание на неговата Майка и предаността му към Нея. И
всеки куплет, който написа, е мантра. Това не е отдаване на ума чрез ума, а чрез сърцето. То е абсолютното отдаване
на сърцето. Западните Сахаджа йоги знаят много добре как непрестанно биват атакувани от негативности, особено
когато ужасни хора като Фройд са дошли да разрушат техните основи, корените. И как Запада го прие сляпо и така бе
отведен пътя към ада. Всичко това трябва да бъде разобличено. Всичко това е глупаво, абсолютно погрешно и е
анти-божествена дейност. Тогава ще осъзнаете, че ще се борите докрай, казвайки: “Това (фройдизмът –б.пр.) е
разрушаването на нашата основа, на нашите корени. Докато нашата Майка е източникът на всичко върховно,
благородно, подхранващо и извисяващо, еманципиращо, то се опитва да отреже нашите корени.”. Мисля, че с вас са се
отнасяли като с подобни на животните същества, и той (Фройд – б.р.) иска всички от нас да паднат на такова ниско
ниво на човешки съществува, каквото са патологичните случаи. Не зная. Така че за вас е важно да разберете всички
атаки, насочени към вас, и да бъдете бдителни и да не се идентифицирате с никоя от тях. Накрая, бих искала да кажа,
че вие сте дошли в тази страна да видите корените, а не бурените. Променете отношението си на западняци -
“Телефоните не са добри, човек не може да се обади. Пощите са ужасни. Железниците са най-зле”. Последното не го
казвам, защото сме в ж.п. вагон. Но хората тук са прекрасни. Те знаят какво е дхарма. Не са атакувани по един или
друг начин, тъй като самата Кундалини, Шри Ганеша са установени тук. Как може някой да посмее да атакува този
велик (щат) Махаращра, който е пазен от осем защитници (в случая, сваямбху – б.р.) на Ганеша? Не зная дали
жителите на Махаращра са запознати с този факт. Има толкова много марути, които могат да атакуват тази страна.
Тук няма негативни атаки, освен че хората са доста ориентирани към парите. Това е единственото им проклятие. Ако
могат да се измъкнат от него, са велики хора. Така че сте дошли в тази страна не да се наслаждавате на комфорта на
Запада, а на комфорта на Духа. Така вие променяте отношението си към Индия. Нямам предвид отношението ви към
Индийските авиолинии, във всеки случай. Лоша идея е да идвате с Индийските аеролинии, само защото сте Сахаджа
йоги, наистина. Индийските авиолинии нямат нищо общо със Сахаджа Йога. Всички наши железници, всички наши
компании нямат нищо общо със Сахаджа Йога. Така че какво? Бъдете патриоти и ползвайте вашите авиолинии, за
бога. Когато пристигнете тук, ще видите, че хората са твърде невинни. Не могат да разберат Фройд. Не можете да им
говорите за това, то е извън тях. Те са по-висш тип хора в това отношение, защото не са атакувани, докато вие сте
по-висши заради това че сте атакувани, но сте се измъкнали. Просто сте отвърнали лице и сте от другата страна. Това
е нещо велико. Така че вие също ще сте уверени, че в тази страна, която има такова огромно население, има много
хора, които вярват по същия начин, по който вярвате и вие. Така че не бива да се чувствате изгубени. Затова днес ще
започнем с Пуджа на Махакали Татва. И това е денят на Гаури. Може да се каже, че днес е денят на Ганеша и Гаури.
Според календара може и да не е, но според Мен е така, и нека да установим вътре в себе си, на фино ниво желанието
да бъдем чисти и да бъдем пречистени от всички бариери и нечистотии, които са вътре в нас. Желанието да бъдем
велики Сахаджа йоги. Желанието да бъдем отговорни Сахаджа йоги. Желанието да бъдем отдадени на нашата Майка.
Не е трудно. Да отдадете егото е последното, което трябва да направите. Защото какво отдавате? Аз не искам нищо от
вас, освен да приемате Моята любов. Отдаване означава просто да отворите сърцата си, за да приемете Моята любов.
Откажете се от егото, това е. И всичко ще се оправи. Аз се опитвам да вмъкна Себе си във вашите сърца и определено
ще се установя там.



1983-0101, Shri Mahalakshmi Puja: Ganesha Tattwa

View online.

Пуджа на Шри Махалакшми Колапур, Индия - 1 януари 1983 г. Namast‚ garudanur‚ kolasur-bhayankari, sarvapap-har‚ Devi
Maha Lakshmi namostute Приветствия на Тази, която е възседнала птицата Гаруда и тероризира ракшаса Коласура,
която е изкупителят на всички грехове. О Деви Махалакшми, Поклон на Теб. “Падма Пурана” Днес отново е Нова
година. Всяка Нова година идва, защото трябва да се захванем с нещо ново. Устроено е така, че слънцето да се движи
365 дни и тогава идва новата година. Всъщност, цялата слънчева система се движи спираловидно. И така, определено
има по-висок, по-висш статус на слънчевата система. Всяка година тя се издига спираловидно по-високо. Не само
защото са минали 365 дни, а и поради преместването стъпка напред и нагоре от където е била. Можем да видим
същото и при съзнанието - човешките същества определено са израснали много по-високо от това, което са били - да
речем - преди около 2000 години. Но първата система, чрез която стартира цялата вселена, е първият модел, за който
можете да кажете, че е създаден. И този модел трябва да бъде съвършен. А това беше съвършеният модел, който
тогава започна да усъвършенства всичко останало. Така че това е съвършеният модел, който е първоизточникът на
възхода и постига извисяването. Усъвършенстването на останалата част на вселената става в различни направления.
Но днес трябва да разгледаме Принципа на Махалакшми. Махалакшми, както ви казах, е съвършен принцип. Той е
съвършен, съвършеният принцип. Той е роден като съвършен, и ще остане съвършен, винаги ще бъде вечно съвършен,
така че не е необходимо да бъде коригиран. Сега тук обсъждаме въпроса за Махалакшми, защото може би днес ще
имате възможност да отидете да видите храма на Махалакшми. Когато отидете в храма на Махалакшми, трябва да
знаете, че това божество излезе от Майката Земя точно на това място. Това значи, че мястото има способността да ви
даде сила. Може да се каже, допълнителна сила или интензивно усещане за еволюция. Ако сте достатъчно
чувствителни, можете да го видите, да го усетите и да го направите. Ако не сте толкова чувствителни, то все още сте
обусловени и сте “извън” и може да не се получи. Имам предвид, че всякакви неща могат да се направят, но ако някой
иска да остане камък, не можете да направите нищо по въпроса. И така, Принципът на Махалакшми действа на това
място, Колхапур. Нормално то би трябвало да е много топло заради местоположението си. Но дори през лятото остава
много студено поради вибрациите, които се излъчват от храма. Хората на това място може и да не го осъзнават. Не
можем да кажем дали те го разбират. Тъй като негативността се проявява тук, съществуват много захарни заводи и
много алкохолизъм. Но трябва да използваме най-голямото преимущество на всяко място, което е създадено
специално, с определена цел. И така, затова в известен смисъл сме тук на поклонение, за да се грижим за нашия
Принцип на Махалакшми, за извисяването ни. Както знаете, това извисяване започва от Набхи и е обградено от
Принципа на Гуру. Ако Принципът на Гуру в нас е объркан, ако се припокрива, ако е зле поставен, ако е неправилно
вграден в нас към нервите, ако не се излъчва чрез нашия характер и поведение, Махалакшми Татва не може да бъде
установена. Махалакшми Татва се подсилва чрез Принципа на Гуру. Днес сме късметлии, защото онзи ден беше
рожденият ден на Датта, Дататрейа, точно когато правихме пуджата, а днес е пуджата на Махалакшми. И така,
получихме две неща наведнъж. Първото беше пуджата на Датта, а днес това е пуджата на Махалакшми. Така че за да
имаме добър Принцип на Гуру, трябва да коригираме нашата дхарма. Тези дхарми, както съм ви казвала много пъти,
са десет, и ние трябва да се грижим за десетте дхарми много внимателно. Те са изразени външно, но всичко, което е
вътре, излиза навън. Откривам, че когато вие говорите и казвате неща, Аз знам, че този човек е негативен, а онзи е
определено позитивен. Има толкова много начини за изразяване на позитивизъм. Но как го знам, не мога да кажа,
защото не знам как точно да ви го кажа. Но просто зная, че даден човек определено е позитивен, а друг е негативен.
Позитивизмът лежи в разбирането защо сме тук. Най-напред, защо сме на тази земя, защо сме човешки същества. В
разбирането какво правим относно това, защо сме Сахаджа йоги. Какво един Сахаджа йоги трябва да прави? Каква е
отговорността му като Сахаджа йоги? Тогава започва да разбира защо Майка е толкова мила към него, защо получава
вибрации, защо е сред малцината, получили специалната благословия, специалното познание за вибрационното
съзнание. И тогава да се запита: “Какво правя относно това? Все още ли съм затънал дълбоко в повърхностни неща
или в детинщини, в моята глупост, в моята грубост, в моята агресивност?” Ние винаги виждаме тези неща у другите, но
не и в себе си. Значи не сме Сахаджа йоги. Би трябвало да разберем в този момент, че когато започваме да виждаме
тези неща у другите, тогава не сме Сахаджа йоги. Ние би трябвало да се вгледаме в себе си и да излъчваме чисто
състрадание към другите. Но хората винаги виждат какво има в другия човек. Каквото и да се опитам да кажа, те
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винаги го забелязват в другите. Да предположим, че сред нас има негативен човек. Няма нужда да бъдете
състрадателни към него. Напротив, по-добре стойте на разстояние. Отървете се от този човек, доколкото е възможно
нямайте нищо общо и това определено е признак за голямо състрадание към себе си, ако не към другите. По-добре е
да нямате нищо общо с човек, който е негативен, ако трябва да се извисите. Той може да бъде ваш брат, сестра, който
и да е. Просто се опитайте да стоите далеч от човек, който не е позитивен. Това причинява много проблеми. Казвала
съм ви това и съм ви молила, но обусловеността е такава, че въпреки че сте станали Гуру Татва, вие не разбирате, че
трябва да сте необвързани. За Гуру няма брат, сестра или каквато и да е друга връзка, освен връзката с Майка. Няма
друга връзка. Един от тези принципи трябва да се разбере. Усещам, че следното е много важно за всеки от вас:
“Нашата връзка е само към Майка и към Сахаджа йогите, а не към която и да е друга връзка, която вече имаме,
независимо дали е чрез Сахаджа Йога или чрез нещо друго”. Обяснявам ви това сега, тъй като вашата Махалакшми
Татва не е наред. Ето защо се разпилявате, загубвате се в разни неща. А Махалакшми Татва трябва да бъде като
възходяща сила, обединяваща всичко. Моят баща обичаше да дава следния пример: да речем, че сте събрали много
пшеница и я разстелете на пода - цялата ще бъде направо погубена. Ще се разпилее насам-натам, ще пропадне. Но ако
я поставите в чувал, той ще се порасне - на височина, естествено, ще има мариади, ще се издига и то все по-високо. По
същия начин, Принципът на Махалакшми може да се разпилее просто ей така и да разруши всичко, което Майка ви е
дала, и всичко, което сте имали през всичките тези години, само защото го разсипвате навън. За да го съберете вътре,
трябва да обърнете вниманието към себе си. Преди всичко, опитайте се да изясните вашите идеи и разбиране в
главата си, важно е. Защото Махалакшми Татва в крайна сметка работи в мозъка. И просветлението на ума се
извършва чрез Махалакшми Татва. Вижте, това ви дава Сат, Истината. Така че трябва да си го изясните в ума, да го
постигнете с логиката. Логично трябва да стигнем до заключението: “Не бива да правя тези неща; трябва да правя
друго. Трябва да се издигна. За това ли съм тук? Какво смятам да правя?” С логика най-вече убедете вашия ум. Много
е важно сега, след Реализацията. Защото ако вашият ум не разбира чрез логика, винаги ще бъде евтин, детински,
обиден или може да бъде груб, ужасно потискащ. Може да е едно от тези неща. И така, в Гуру Татва има десет
елемента. Пет от тях имат общо с тежестта. Тежест. Гуру е тежестта. Тежест на човек, колко тежите вие. Гравитация,
както се казва. Личността има притегателност. Когато говори, колко равновесие притежава. Вижте, в индийската
музика, я наричаме вазан, тоест тежест. Тежест на човека значи каква тежест има, когато се занимава със себе си или
с другите. На английски също се използва тази дума - тежест. Каква тежест има той сред другите? Значи, доколко
може наистина да впечатли другите. Ако вие можете също да впечатлявате, добре; тогава човек би казал: “O, това е
прекалено.” Много е характерно за западни хора това “O, прекалено е!” Вижте, те си имат идея - а това вече е изцяло
его-ориентация - че нещо е прекалено. Ако им кажете нещо, отговарят, че е прекалено. Аз се движа бавно-бавно, а
някой казва, че и това е прекалено за него. Много обичайно нещо е, често срещана реакция. И така, каква тежест
имате вие. А второто е качеството на магнетизъм. Две неща - тежест и магнетизъм. Първо е качеството тежест. Тоест
колко достойнство имате - как говорите, какъв е вашият език, какво е поведението ви. Вие би трябвало да бъдете
състрадателни. Но понякога, намирам, че хора разговорят по много странен начин, дори с Мен. Не разбирам точно как
става така, че винаги казват нещо лошо. Имам предвид, че ако трябва да кажат даже едно изречение, ще кажат нещо
неправилно. То просто е вътре в тях. Това също идва от Вишудхи, която е и Набхи. Идва от Набхи, защото трябва да
знаете, че Вишудхи чакра е издигането на Набхи чакра. И така, онова, което се случва, е, че човек - без значение какъв
е – се изразява чрез своя език, чрез поведението си, чрез лицето си, чрез носа си, очи си, чрез всичко външно, чрез
Вишудхи чакра. Тоест издигането на Набхи е изразено, показано, чрез Вишудхи чакра. Каквото и да имате в Набхи, е
показано там. Да предположим, че човек има правилно развита Махалакшми Татва, тогава в отношенията си с
другите той ще има тежест, както и разбирането колко далече да стигне с тях, колко дълго да продължава с тях, до
къде да стигне при разговор с тях, доколко да мисли за тях, какво значение да им придаде. Тази момент е много
важен. А другият момент е колко магнетизъм имате. Така вие се обръщате към себе си. Магнетизмът е магия, магията
на човек. Човек е магнетичен, защото има определен чар. Тази магия идва от вашата собствена личност, от
собствената ви индивидуалност. Та основата на магнетизма започва от Лявата страна и основата й е Шри Ганеша.
Шри Ганеша е основата на този магнетизъм, тоест вашата невинност. Невинността е най-добрият начин да имате
магнетизъм. Вие не можете да го обясните чрез материята. Той не е материя, но е нещо абстрактно и идва от
качеството ви на Ганеша, Шри Ганеша. Такъв човек е магнетичен. Магнетичен значи, че този човек привлича другите
заради своята тежест, заради качеството на личността. Такъв човек привлича, но не от похот, алчност и безсмислени
неща, а заради аромата на любовта у хората. Това е винаги объркано - объркано, защото е толкова абстрактно. Така че



човек трябва го разбере по много фин начин. Човек трябва да разбере що е това магнетизъм. Вижте, има жестове,
които хората използват изкуствено и нормално използват просто за да привличат други хора - начинът, по който
ходят, по който се обличат, по който живеят. Няма полза от тези неща. Той е нещо толкова вътрешно, а ароматът,
който трябва да бъде развит, е така вътрешен. Но в Сахаджа Йога виждам, че хората просто не се безпокоят за това,
просто не се притесняват. Мислят си, че могат да живеят по старому, да действат по старому – да речем, че ако са
англичани, то си остават англичани; ако са французи, си остават французи; ако са индийци, си остават индийци, ако са
от Колапур, ще си останат от Колапур. Тези идеи първо трябва да бъдат обуздани, защото ароматът се разпръсква
навсякъде, независимо дали сте англичанин или някой друг. Така че ароматът на човек се развива най-напред чрез
Принципа на Ганеша вътре. Преди всичко трябва да се погрижим за Принципа на Ганеша . Ганеша-човек не е човек,
който е абсолютно окаян или такъв безнадежден случай, че дори и да го набиете и правите на кайма, той ще го понася.
Това не е така, не е това. Напротив, качеството магнетизъм е такова, че то ви привлича до такава степен, че вие не сте
притеснявани. Това е много важен въпрос, за който трябва да знаем Вижте, ако имате други любови - като плътска и
всякаква друга любов, каквато има - то с тази любов можете да привличате човек и тогава този човек може да ви
разруши; и той ви разрушава, винаги. Но това привличане не разрушава, не разрушава. Привличането е на такова ниво,
където вие не сте разрушени, защото бидейки много по-извисени, много по-дълбоки и с много по-голяма тежест, не
можете да бъдете разрушени от нещо което или когото вие привличате. Винаги по-големият магнит привлича
по-малкия. И това е, което човек би трябвало да разбере. Тази магия и тази харизма, този харизматичен темперамент
у човека, идват преди всичко чрез Ганеша Татва, от невинността. И второ, чрез пълно посвещение и преданост. Това
са тези, които са изцяло посветени и отдадени на Майка. Не на нещо друго. Това отново е Ганеша Татва. Не на вашата
жена, не на вашия съпруг, не на вашата сестра, не на вашата страна, не на който и да е друг, а само на Майка. Пълното
посвещение ви дава онази харизма, или притегляне. В Сахаджа Йога такъв човек става наистина привлекателен и го
притежава. Някои хора си мислят, че ако сте много пасивна личност и че ако някой ви казва каквото и да е, а вие се
съгласявате, то сте харизматичен човек. Не е така. Тези хора ви харесват, защото могат да ви доминират. Харесват ви,
защото могат да властват над вас. А ако мислите, че чрез агресивност или чрез викане и крещене по тези хора, ще
постигнете онзи харизматичен темперамент, няма да можете. Не можете да постигнете такава висота. И така, как да
го постигате? Ставайки по-невинни. Невинността се развива в човека не като мисли за нея. Например някой Ме
попита: “Как се оправяте с данък общ доход?”. Отговорих: “Като нямам никакъв доход”. Тогава Ме попитаха как
решавам проблема с колата си. Като не притежавам собствена кола. А те: “Ами с жилищния проблем?” Като нямам
собствено жилище. Нихи, нихи, “не е, не е”- всичко за Мен е нихи. “Тогава как решавате и този проблем?” Чрез нямане,
просто нямайки го, чрез неговата липса. Не си причинявайте главоболия. Вижте, когато навличате главоболия върху
себе си, само тогава невинността е намалена. Чрез подобни главоболия, като “това е моят шал, това е моето сари, това
е мое, онова е мое”. А има само едно нещо и то е “Това е моята Майка и трябва да Я възхвалявам”. Това е всичко. Ако
това е наистина пътят, тогава невинността започва да се издига като Шри Ганеша. Друг начин е да няма други
главоболия с “Това е мое, онова е мое”. Тази работа с "моето” причинява проблемите, мисля. Лично Аз смятам, че тази
трябва да е причината - работата с “моето”, с това “мое." Една жена Ми каза следното и то е много добър аргумент:
“Тъй като всичко, което е “мое”, не съм аз, значи това не е сахадж. Моето тяло, моята глава, всичко мое - мое.” И
продължи с идеята си: “Ами аз? Какво е аз? Тогава аз е разделено; всичко, което не е мое, е аз. Значи това, което
остава, е нашият Дух”. Някой ми даде този аргумент. Казах, че аргументът е добър за ползване. Тогава каквото остане
е “аз” и този “аз” е онова, за което трябва да се погрижим. Така че продължавайте да намалявате всички тези “мой”,
“моя “мое”. И чистият дух на невинността ще се извиси. А колкото до представата за Духа, хората си мислят, че ако
ставате духовни – всъщност, не знам какво другите мислят за духовните личности – то тяхната идея за духовен човек
е, че трябва да бъде нещо ужасно, като бик или не знам точно какво; че трябва да е хитър като лисица или да е
интелектуалец като Фройд, или нещо подобно. Всякакви идеи имат хората! Не, не е това! Духовната личност е именно
невинна, просто невинна. Няма интелигентност, нищо такова. Само невинност. Всичко е невинност. Така че всичко,
което говори или казва, идва чрез невинността. Тя няма интелект, какъвто тук хората получават чрез четене,
разбиране или анализиране. Нищо от този род. Такава личност просто има чиста и естествена невинност и тя цялата
действа много добре. Човекът е толкова чист. Той просто казва каквото знае, а онова, което знае, е най-висшето. Така
че това де-обусловяване трябва да бъде въведено в нас. Но също не бива да го обсъждате помежду си. Започнете ли
веднъж да го дискутирате, то става вид теологична аргументация. Няма теология в това. Много е просто. Това е
най-простото нещо - да бъдеш невинен. Но невинността е изгубена, защо? Защото вниманието ни е в различни посоки,



ние внимаваме за други неща. Гледаме към други неща. Толкова е просто, знаете го. Днес си мислех, че трябва да
купя три сарита от по девет ярда. Елементарен въпрос, защото имаше три жени, които носят девет-ярдови сарита и
трябваше да им дам три девет-ярдови сарита. Това е всичко. Само си го помислих. Добре. Дойдох тук и видях да се
носят много хубави сарита. Попитах една жена откъде ги взимат. Тя отговори: “Можете да ги вземете от тук”. Казах:
добре. И така, отивате и купувате тези три сарита. Няма анализ, нищо от този сорт. Просто ми дойде в ума, че трябва
да купя три сарита. Край. Отговорът е тук. Така че дори и атмосферата е толкова невинна, цялата ситуация е така
невинна, че решението се представя чрез невинност на невинния. Вижте, невинността работи добре във всичко,
защото във всеки един има малка частица невинност, нали? Значи можете да я използвате. Вижте, тя е като пети
стълб. Невинността е петият стълб вътре във вас. И така, ако някой човек е невинен, виждате, че той ще работи върху
вашия пети стълб и ще го оправи. Когато правите бандан на друг, онова, което се случва, е, че всъщност го свързвате с
вашата невинност, а бедният не знае това. Той има собствената си невинност вътре в себе си, вие я улавяте и това е
всичко, което сте направили; по този начин се справяте. Много просто е да оправите нещата. Единственият принцип,
татва, всичко опиращо до тази татва не е нищо друго, освен невинност. Така че опитайте се да я развиете чрез
всякакви “нети, нети”, казвайки “не това, не това, не това” на всички ваши грешки. "Не това, не това, не това” и стигате
до нея. “Не е мое, не е мое, не е мое” и стигате до нея. Ето така стоят нещата и виждате, че целият материален свят не
атакува невинността, защото всички в него са ужасени. Вие не можете да атакувате. Невинността не може да бъде
унищожена, не може да бъде разрушена. Невинността е нещо всепроникващо и не може да бъде разрушена. Така че
хората могат да опитват каквото и да е, но тя не може да бъде унищожена. Може да бъде покрита, може да отстъпи, но
не може да бъде разрушена. Тя ще действа по свой собствен начин. Така че се опитайте да развиете онази невинност,
която е основата на Махалакшми Татва или, бихме казали, същността на Махалакшми Татва. Външните неща са
теглото, тежестта, достойнството, поведението, а вътрешното е Татва, принципът, на който се основават, и този
принцип е невинността. Ако това е така, ако разбираме Махалакшми Татва вътре в нас, то как трябва да действа тя?.
Тя не е интелектуална. Отново ще го кажа: не искам да проектирате вашия интелект върху това и да търсите. А просто
останете където сте и ще намирате отговорите. Например похотта идва към вас, автоматично. Просто не
проектирайте ума си върху това. И ще получите отговори на всеки въпрос, просто ей така. Защото невинността във
всеки, е елементарният отговор, където всички усложнения отпадат невинно. И това е, което е любовта на Бог, това е
Божията любов. Така че не обърквайте това с любов, с цялата безсмислена любов, с представите, които имате за
хората и с идентификацията, погрешната идентификация. Това е чистата любов вътре в нас, чистотата; невинността е
любов, а онова, което е самият живот, бихме казали, е част от голямата награда. Но пранашакти не е Махалакшми.
Махалакшми е същността и есенцията на всичко, защото ако трябва да се осъществи сътворението, ако желанието на
Бог е налице и няма Махалакшми Татва, тогава каква е ползата от желанието. Край на всичко. Дори и да имате идея
за творба, а нямате Махалакшми Татва, тогава как ще я осъществите? Няма да можете да я направите. Трябва да
имате Махалакшми Татва. Иначе нищо не би имало смисъл. Значи външно то е Махалакшми татва, но вътре, вътре е,
можем да кажем, има три сърцевини. Първата сърцевина е Махалакшми Татва. Съдейки по външната страна, вие
добре виждате развитието. А вътре е творението, всички сътворени елементи. Но вътре е желанието, а вътре в
желанието е половината – Ганеша, бихме могли да кажем. Значи Ганеша Татва в крайна сметка надвива всичко и
прониква във всичко. Това е то и бих казала да не мислите за него. Просто позволете на вашата невинност да расте,
естествената невинност, и вашето достойнство. Много е важно да имате достойнство. Както някои хора си мислят, че
ако носят опърпани дрехи и се разхождат с тях по улицата, са големи саняси. Това е погрешно. Защо? Не сте достойни
хора, а Бог ви е дал толкова много. Защо трябва да се опитвате да показвате, че не получавате нищо? Просто
парадирате, че не получавате нищо. Бог ви е дал, а дрехите са просто вид благодарност към Бог, че ви е дал толкова
много. Трябва да носите най-доброто. Като на пуджа в храма - ако погледнете, жените носят всички свои пръстени за
носа и всички украшения. По същия начин, мъжете носят много чисти дрехи, много чисти неща, всичко, което имат;
носят семпли чисти дрехи, каквото имат. Но няма показност; това е просто нещо, чрез което се изразявате. Бог ви е
дал това - “O, Боже! Благодаря Ти”. Днес е Нова година и е велико на Новогодишния ден да бъдем тук, на мястото на
Махалакшми в Колапур. Наречено е Колапур, защото Коласура е убит тук. Коласура беше ужасен човек, като лисица, и
се роди отново. Сега той отново е мъртъв. Слава богу! Беше тук, но сега е мъртъв, Коласура умря. Не мислете за това,
защото отново умът ви се отнася. Не мислете, ще ви кажа за него. Умишлено избягнах името. Той беше роден отново и
беше изхвърлен. Това е мястото, където Kоласура беше убит и беше установен храмът. Появи се инкарнацията на
Махалакшми и така мястото има особена стойност, поради което сме дошли тук на поклонение. Нека със скромност



да си спомним за това. Всъщност такива неща не можеха да станат на Запад. Защото дори ако бяха излезли от
Майката Земя, кой щеше да ги разпознае? Кой щеше да знае за тях? Кой щеше да ги почита? Кой щеше да ги
боготвори? Затова то не се случва на Запад твърде често. Несъмнено и там има малко такива места. Но тук сега
имаме всички тези храмове, а атаката срещу невинността дойде от тантриците. Тантриците взеха под наем този храм
и се опитаха да се наложат. Но постепенно бяха неутрализирани и изчистени. Те ходеха във всички храмове на всички
богини. Но постепенно ще бъдат отстранени, без заобикалки. Това е атаката, която започна, и така брахмините
попаднаха и се установиха в тези места - така наречените брахмин - и се опитваха да проповядват всякакви
тантристки методи тук в храма, и наистина развалиха атмосферата тук. Нека Бог да благослови всички ви. Аз искам
вие, хората, да развиете такава концентрация на ума, че да се издигнете над всички други фалшиви идентификации и
да се идентифицирате с чистия Дух чрез вашия Принцип на Махалакшми. Нека Бог да ви благослови.
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Пуджа на Шри Сарасвати Дулия, Индия - 14 януари 1983 г. Чрез любовта се осъществяват всякакви творчески
дейности. Вие виждате как Раулбай ме обича и на това място всички вие също получихте нова идея за създаване на
нещо красиво. С увеличаването на любовта вашата съзидателност ще се развива. Така основата на цялата
съзидателност на Сарасвати е любовта. Ако няма любов, няма творчество. Дори и в по-дълбок смисъл хората, които
създадоха всички научни неща, го сториха от любов към всички, а не за самите себе си. Никой не прави нищо за себе
си. Ако създават нещо за себе си, то трябва да стане за масова употреба, иначе няма никакъв смисъл. Дори и да
вземем атомната бомба и всички подобни неща, създадени от науката, те също са много предпазващи. Ако учените не
я бяха създали (атомната бомба - бел.пр.) тези хора нямаше да престанат да мислят за война. Сега никой на може да
си помисли да води голяма война. Разбира се, води се студена война, но това постепенно ще спре, когато им омръзне.
Цялата дейност на Дясната страна, на Сарасвати, в действителност трябва да завършва с любов. Започва с любов и
завършва с любов. Всичко, което не завършва с любов, се свива и секва. То просто изчезва. Можете да видите, че
дори и нещо да не се използва с любов, то просто секва. Основата трябва да бъде любовта. В противен случай всички
тези неща, които правим, които са грубовати, които не се вписват в средствата за масова информация, които на се
харесват на масите - разбира се, отнема време; виждате, че минава време - но съществува тенденцията подобни неща
винаги да изчезват, веднага щом откриете, че не се харесват на масите. Тази любов, за която говорим, великата
Любов на Бог, за която говорим, я познаваме чрез вибрациите. Хората нямат вибрации, но те все още могат да
почувстват вибрациите по един много несъзнателен начин. Всички велики картини по света имат вибрации. Всички
велики произведения на изкуството по света имат вибрации. Само онези, които имат вибрации, са оцелели през
времето. Иначе всички останали са разрушени. Сигурно са съществували паметници и ужасни статуи и ужасни неща,
създадени преди много време. Но те всички са разрушени от Природата, тъй като не успяха да издържат на влиянието
на Кала – това е разрушителната сила на времето. Всичко, което е поддържащо, всичко, което е подхранващо, което
усъвършенства, идва от това чувство на любов, което в нас е много добре развито, а също и в другите, които още не са
реализирани. Накрая целият свят трябва да осъзнае, че всеки трябва да достигне тази върховна Божествена любов,
иначе няма никакъв смисъл. Сега виждате, че в изкуството хората прибягнаха към други методи, чрез които да се
харесат на другите, използвайки евтини и много вулгарни неща, само за да ги накарат да си мислят, че това е
изкуство. Но всичко това ще изчезне. То не може да издържи влиянието на времето, както ви казах, не може. Защото
времето ще го убие. Всички тези неща трябва да изчезнат. И вече може да видите резултата, как всичко се променя на
всякъде, дори и на Запад. Така че не е нужно да бъдете толкова разочаровани от Запада и да казвате, че той е
“пустош”. Той ще се оправи и това трябва да бъде направено. Специално са направени много пуджи на Шри Сарасвати,
би трябвало да кажа - на Запад. Много повече, отколкото са направени в Индия, защото те тръгнаха да се научат и се
опитаха да открият толкова много неща. Но нещото, което забравиха, е, че Богинята, че Бог е Даряващият. Всичко идва
от Богинята. Ето това забравиха и затова се породиха всичките проблеми. Ако няма Дух във вашето познание, ако
Богинята не е източник на вашето познание, то тогава то е абсолютно безполезно. Ако бяха осъзнали, че Духът е този,
който действа, нямаше да стигнат толкова далече. И това е нещото, за което винаги предупреждавах индийците: те
сега навлизат в индустриалната революция и за да избегнат всички усложнения от индустриалната революция,
трябва да се опитат да познаят Духа. Ако не познават Духа, ще имат същите проблеми като хората на Запад. Защото те
са човешки същества, както индийците са човешки същества. Индийците също ще тръгнат по същия път. Ще се
движете на посоки и ще имат проблеми - същите проблеми, каквито западните хора имат. Сега благословиите на
Сарасвати са толкова много, че не могат да бъдат описани в толкова кратко време. А Сурйа, Слънцето, ни е дало
толкова много сили, че е невъзможно да ги изброим дори в една лекция, дори и в десет лекции. Но трябва много ясно
да видим как вървим против Сурйа и против Сарасвати, докато боготворим Сарасвати. Например, западните хора
много обичат Сурйа, защото нямат Сурйа. Но те прекаляват с него и си създават усложнения в самите тях от Слънцето.
Но главното нещо, което човек трябва да получи чрез Слънцето, е светлината, Вивек – това е светлината отвътре. И
ако Сурйа чакра на нивото на Агнйа се обитава от господ Исус Христос, тогава е още по-важна чистотата на живота –
онова, което наричате Нити, тоест морала на живота. Сега на Запад моралът сам по себе си стана много обсъждана
тема на разговор. Хората там нямат никакъв усет за абсолютния морал. Чрез вибрациите, разбира се, вие го знаете.
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Но всички тръгнаха против морала. Онези, които почитат Исус Христос, които боготворят Сурйа, Сарасвати, всички те
тръгнаха срещу силите на Слънцето, просто като не му се подчиняват. Защото вие не можете да бъдете Сурйа, ако
нямате подходящо разбиране за морал и святост. Слънцето само по себе си дава светлина, за да се вижда всичко
ясно. Толкова много качества има Сурйа. То изсушава всичко, което е мокро, мръсно, нечисто. Пресушава всички
онези места, които създават паразити. Но толкова много паразите са се появили на Запад. И не само това, но
съществата такива ужасни култове, такива ужасни неща са се появили; онези страни, за които се предполага да са
изпълнени със светлина, съществуват в мрак. Мрак относно Духа, мрак относно тяхното собствено познание, мрак
относно любовта. Тези три неща са завладели местата, където се предполага, че се обича светлината. Светлината не
означава това, което виждате с очите си на физическо ниво. Светлината означава “отвътре” – Светлината на любовта.
Това е нещото, което всеки трябва да разбере – Светлината на любовта. И тя е толкова успокояваща, толкова сладка,
толкова е красива. Тя е толкова успокояваща, толкова нежна, толкова красива, толкова очарователна, веднага щом я
почувствате в себе си – светлината, която е чистата любов на чистотата, на чистите взаимоотношения, на чистото
разбиране. Ако можете да развиете такава светлина вътре в себе си, тогава всичко ще бъде пречистено - “Измий ме и
аз ще бъда по-бял от сняг “. Ето какво става с вас, когато сте напълно пречистени. Най-чистата форма на Природата е
вътре в нас. Нашите чакри са направени от тази най-чиста форма на Природата. Единствено ние, хората, сме тези,
които я развалят с нашето умствено мислене, (насочено) срещу същата тази сила на Сарасвати. Вие вървите срещу
самата Сарасвати. Сарасвати пречиства всичко, което е нечисто по природа, докато с нашата умствена дейност ние
разваляме всичко това. Цялата ни умствена дейност върви против чистия интелект. И всеки трябва да разбере това,
че чистият интелект не бива да бъде замърсяван от нашето мислене. Нашето мислене може да ни направи толкова
самоуверени, толкова его-ориентирани, толкова нечисти, че можем да изпием отровата и да кажем: “Какво толкова
лошо има в това? “. Точно обратното на Сарасвати. Ако Сарасвати е в нас, Тя ни дава Субудхи, мъдрост. И затова
трябва да почитаме Сарасвати, да почитаме Сурйа. Трябва да имаме ясна представа какви да бъдем, какво правим, в
каква нечистотия живеем, в какво се забърква нашето съзнание. Все пак сме тук за нашата еманципация, а не само за
да разглезваме егото си и да живеем с мръсотията, която е в нас. Тази светлина дойде в нас и трябва да се опитаме
да се издигнем над умствената нечистота, която е създадена около нас. Освен това, трябва да се издигнете по-високо
и да разберете, че вътре в нас съществува нещо, наречено его. И това его е фалшиво, абсолютно фалшиво. Вие не
правите нищо. Фактически, когато гледате насам-натам, когато вашето внимание е тук и там, това не е нищо друго
освен вашето собствено его, което се опитва да ви победи. Но в действителност, егото е абсолютно фалшиво, защото
има само едно единствено его и това е егото на Всемогъщия Бог, Махат Ахамкара. В действителност не съществува
никакво его. То е мит. То е много голям мит, защото ако започнете да мислите, че вие правите всичко, че правите това
или онова – което всъщност не правите - тогава това глупаво его се появява и вие започвате да го развивате и то
може да се проектира във всички посоки. Когато се проектира напред (към предна Агнйа – бел.пр.), то подчинява
другите, опитва се да доминира другите, опитва се да убива другите, става Хитлер. Когато се премести отдясно (към
балона на егото – бел.пр.), става надсъзнателно и човек започва да вижда неща, които са абсурдни, които са
безсмислени, които са глупави. Когато се премести отляво (към суперегото – б.пр.), тогава човек започва да говори –
имам предвид, вижда неща – за себе си като за голяма работа, като за Исус или Деви, или нещо като Ади Гуру: “Аз съм
много велик“. Това е левостранно. Когато се премести назад (задна Агнйа – б.пр.), тогава е опасно. Тогава хората
стават гурута, които съсипват другите хора. Когато тяхното его се премести назад, тогава се правят на гурута, а самите
те имат много дефекти в себе си и се опитват да повлекат хората в онези ужасни неща, които са описани като
абсолютния Нарака (демон – б.пр.). Нарака е движението на егото във всичките посоки. Когато хората се опитват да
използват своята дясна Вишудхи, тоест да говорят за самите себе си, това е най-лошото от всичко. Каквото и его да
имате, ако започнете да се хвалите и да говорите за него, тогава то се затваря, стените на егото се удебеляват толкова
много, че е невъзможно да се проникне в него. Защото такъв човек е абсолютно доволен от себе си и си вярва, че това
е така. И щом веднъж започне да вярва в глупост като тази, тогава е невъзможно, невъзможно да се проникне (в
балона на егото – б.пр.). Когато се перчите за разни неща или се хвалите, бъдете внимателни. Вие знаете какво съм Аз,
но колко пъти казвам: “Аз съм това“. Дори и да го кажа веднъж, вие получавате страхотни вибрации. Но колко пъти го
казвам? В най-добрия случай, ако кажете нещо, Аз се съгласявам. Но не казвам това. Ако го кажа високо, не знам
какво може да стане. Всичко може и да бъде унищожено. Така че всеки трябва да разбере, че Махат Ахамкара е този,
който действа, който работи, който създава. Понякога Аз ви се карам. Моментално всички бхутове изчезват. Веднъж
само да викна. Вчера видяхте как всички бхутове, които говориха, всички те избягаха. Вчера ви говорих това. Трябва



да разберете, че сега сте реализирани души и че можете да правите същото. Използвайте вашата дясна Вишудхи да се
скарате на себе си: “Сега, ако обичаш, ще спреш ли да се надуваш, ще престанеш ли да говориш всички тези глупости,
ще престанеш ли да се хвалиш?“. Тогава то ще спре. Сега това втвърдяване (на егото - бел.пр.) се проявява при хора,
които наистина са активни. Те искат да направят нещо по въпроса, не че не са активни. Искат да направят нещо. Но
знаят само един начин – да приказват. Не разбират, че има вътрешни начини, чрез които контролирате егото много
повече. Защото не искат да се захванат истински, а започват да говорят. И щом като заприказват и заговорят за него,
цялата сила си отива. Но ако не приказват за това, а го запазят за себе си, тогава е добре. На Мен можете да
разказвате за вашите опитности, но ако започнете да разказвате на другите и говорите за тях прекалено много, тогава
цялата силата, която имате, постепенно ще започне да изчезва. И ще паднете до абсолютно ниско ниво. Така че човек
не бива да говори прекалено много – “Аз имам такава сила, имам онакава сила” или “Аз мисля това или правя това”,
което е много погрешно. Предупреждавам ви – не се опитвайте да се хвалите! Да, вие можете да говорите за Моите
сили. Това е наред. Но не се опитвайте да говорите за собствените си сили. Разбира се, когато се случи да говорите на
някой, който е негативна личност или да кажете на някой, тогава трябва да казвате “ние”, а не “аз” - “Ние имаме, някои
от нас са почувствали тази сила вътре в нас. Ние сме виждали...” Това може да сте само вие, но няма нужда да
казвате: “Аз имам”. Това, което трябва да кажете, е “ние”. Тогава ставате Махат Ахамкара - когато казвате “ние”, “някои
от нас”, “ние правим”. Както го направих в книгата на Грегоар. Гледах той да не използва много “аз”, а да използва
“ние”- “ние мислим”, “ние правим”. “Ние” означава цялото колективно същество, целият колективен организъм, живият
организъм на Сахаджа йогите. Така че, ако кажете: “Да, някои от нас имат...“, това означава, че се смирявате и
поставяте всички други над вас. Кажете: “Да, някои от нас го имат. Зная, че някои хора го имат”. Това е начинът, по
който трябва да действате. Защото ако трябва да победите вашето его, трябва да му позволите то да се разпростре
върху всички останали. Ето така идеално ще го поправите. Оставете го да се разпростре. Ние всички Сахаджа йоги,
всички ние. Но все още липсва тази гордост. Аз видях, че все още я няма гордостта. Все още нещата са много
индивидуални. Ако започнете да мислите “ние Сахаджа йогите...”, тогава онова, което се случва, е, че вие ставате една
личност, една организация. Но човек гледа от високо другите. Вижда, че един човек е ниско, друг е по-високо, трети
пък е там. Но няма да си помисли: “Ние, Сахаджа йогите, колко красиви сме. Ние, тялото на Сахаджа Йога, колко
красиви сме.” Винаги мислете за думата “ние”, така вашето его ще става все по-малко и по-малко. И същото его, което
изглежда толкова смешно и абсурдно, утре ще падне в Екадеша. Днес индивидуалното его ще се слее с Екадеша. Но
всички ние трябва да помним и да казваме “ние” през цялото време. Ето това е днешният ден – велик ден за нас да се
променим, защото Слънцето промени своето движение сега. Слънцето идва в тази половина (северното полукълбо –
б.пр.). Така нека сега да приветстваме Слънцето идващо на север, по този път. А за австралийците да кажем, че
въпреки, че Слънцето си замина (напускайки южното полукълбо –б.пр.), нека да установим Слънцето, царството на
Слънцето вътре в нас. Защото Слънцето никога не изчезва отвътре в нас. Ето как трябва да приемем подход, чрез
който да мислим за една личност, за всички нас заедно, всички ние заедно. И всеки един, който се опитва да бъде
нещо отделно или различно, ще отпадне. Аз ще го отстраня. Какъвто и да е, ще отпадне. Така че съдете себе си и
всеки, който се опитва да се изтъква или нещо подобно. Всеки трябва да прави онова, което му харесва, но за да
подхрани цялото, да помогне на цялото, да помогне на цялото, да еманципира цялото. Но в никакъв случай да не
принизява когото и да е. Защото това не е метод на Сахаджа Йога. Сахаджа Йога работи единствено в колективността.
И всеки, който е развил този проникващ дух, е истински Сахаджа йоги. А който не го е развил – не е истински Сахаджа
йоги! Каквото и да мислите за себе си, Аз няма нищо да кажа. Но трябва да бъдете такава проникваща личност, която
се движи от място на място - независимо дали говори или не за това - каквато вашата Майка е. Дали ще се срещна с
вас или не, това няма никакво значение, но Аз прониквам във всички вас; чрез малките, дребните неща, Аз също съм с
вас. По този начин се опитайте да проникнете във всеки един и да видите красотата във вас. Наслаждавайте се на
себе си най-много, защото това е най-важното. Това е най-голямото нещо, което трябва да се постигне. Защото егото,
което познавате, ви прави като орехова черупка и то просто не може да бъде в хармония с красотата на проникването
и просто да види как нотите се преливат една в друга. Беше чудесна идея, велико нещо днес да имаме пуджа в Дулия.
А дхулйа означава “прах”. Прах. Спомням си, че веднъж в детството си написах стихотворение. Беше много интересно
стихотворение – не зная къде е сега – но в него се казваше: “Аз искам да бъда по-малка, като прашинка, която се
движи с вятъра. Тя отива навсякъде. Може да отиде и да седне на главата на крал или може да отиде и да падне в
нозете на някой. И тя може да отиде и седне на малко цвете, а може да отиде и седне навсякъде. Но Аз искам да бъда
прашинка. Това е благоуханно, това е подхранващо, това е просветляващо.” Нещо подобно. Написах много красива



поема, бях някъде на около седем години, спомням си. “Да бъда прашинка” - спомням това много ясно, въпреки че
беше много отдавна, - “Аз искам да бъда прашинка. Ето така ще прониквам в хората”. Много велико нещо е да станеш
точно такава прашинка. Всичко, до което се докоснеш, виждаш как оживява, каквото и да почувстваш - то е
благоухание. Толкова велико нещо е да бъдеш такъв. И това беше Моето желание и то ще бъде постигнато. На тази
ранна възраст имах идеята да стана прашинка и днес просто докато ви говорих, си спомних, че исках да бъда това и
ето какво е това място. И Раулбай е такава. Тя е много обикновена жена. Тя притежава чувството за проникване. А
сега има толкова много Сахаджа йоги, които дойдоха вчера и Аз съм сигурна, че те ще разберат Сахаджа Йога много
добре. Сега има много Сахаджа йоги от Дулия. И съм сигурна, че ще има повече хора. Надявам се, че се срещнахте с
всички тях. Сприятелете се с всички тях. Опитайте се да ги опознаете. Те може да не знаят английски. Вземете някой
да превежда. Говорете с тях и бъдете добри към тях. Бъдете приятелски настроени към тях. Аз исках да се срещнете с
тях, за да се слеете. Трябва да знаете кои са хората тук и кои са в Насик. Защото някак си никога не се срещаме със
Сахаджа йоги, които са от определено място и когато се върнем, имаме само един или два адреса. Това не е добре.
Опитайте се да разберете колко хора има. Задавайте въпроси за тях. И всичко останало. Това проникване е възможно,
само когато вашето его започне да прониква във всичко наоколо. И това е начинът да се превъзмогнат проблемите на
Дясната страна и ето как трябва да се почита Сарасвати. Защото Сарасвати държи вийна (струнен музикален
инструмент- бел. пр.) в ръката си и тази вийна е първичният инструмент, на който Тя свири музика, а музиката
прониква в сърцето. Не знаете как тя влиза във вас и как действа. Ето как човек, който е Сахаджа йоги, трябва да
проникне – като музиката. Има толкова много качества, както ви казах, които не могат да бъдат описани в една
лекция. Но едно от Нейните най-велики качества е, че Тя завършва в по-фините неща, както Майката Земя завършва с
аромат. Музиката ще се превърне в мелодия, както каквото и да сътвори Тя, се превръща в нещо по-велико. Каквото и
материя да сътвори Тя, се превръща в естетика. Ако материята няма естетика, тогава е груба, като всичко останало.
Сега ще кажете, че това е вода. Но водата става реката Ганг! Това са по-фините неща. Материята се превръща в нещо
по-фино, защото тя трябва да проникне, трябва да проникне във всичко, каквото и да е то. А най-доброто от всичко е
въздухът. Този въздух се превръща във вибрации! Може да видите как всичко направено от тази материя, от тези пет
елемента преминава в нещо по-фино. Разбира се Лявата и Дясната страна, и двете го избработват. Защото Любовта
трябва да работи върху него, и когато Любовта работи върху материята, материята се променя. И ето как всеки трябва
да погледне върху собствения си живот - да го направи красива комбинация от Любов и материя. Нека Бог ви
благослови!
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Музиката беше много красива и извисяваща за всички вас. Ефектът на музиката в Сахаджа Йога е невероятен и ако
един Сахаджа йоги пее песен, е толкова велико, че въздейства като мантра върху Моето същество. Много съм
благодарна на г-жа Веногопалам, че изпълни такава прекрасна песен днес. Напълно Ме трогна. След това Гевин Браун
беше много мил. Той е англичанин, много мил и сладък Сахаджа йоги, един от първите Сахаджа йоги от Запада, които
срещнах.

Днес ще ви разкажа за Набхи чакра, която отговаря за искреността на търсенето. Набхи чакра е центърът, който
контролира или се проявява на физическо ниво чрез слънчевия сплит. Набхи чакра има две страни, едната е лява,
другата е дясна и третият аспект е в центъра. В лявата страна е Груха Лакшми, в дясната страна е Раджа Лакшми или
Гаджа Лакшми, а в центъра е Лакшми, която еволюира в Махалакшми.

Когато търсенето започне, човешкото същество първо започва да търси храна. Храната е много важна за всички
животни. Ако нямат храна, тогава не могат да съществуват, така че търсенето започва с храна, и когато подслонът е
намерен, тогава те се опитват да намерят вода. Така този център е направен от вода и в него обитава божеството Шри
Вишну или Нарайана, а Неговата сила, както ви казах, е Лакшми, а след това Махалакшми. В Сахаджа Йога ще
откриете, че постепено започвате да развивате една сила, след това друга. Всеки, който дойде в Сахаджа Йога, ако е
истински и не се въвлича в погрешни неща, тогава със сигурност е подпомогнат от Лакшми Татва – тоест, за неговото
благосъстояние се грижат, за благосъстоението му е помислено. Както Шри Кришна каза: “Йога Кшема Махатмайам”.
Така че Той (Вишну – б.пр.) се грижи за кшема (благоприятност – б.пр.). На всички, които са в Сахаджа Йога, е
помогнато по вълшебен начин, също и в Лакшми Татва, което означава материално. По толкова много начини им е
помогнато, само всеки трябва да види за себе си как се случват тези чудеса. Пример за това е един селянин, който
имаше малко парче земя и преживяваше ден за ден. Когато дойде при Мен, след известно време забелязах, че той
носи по един гирлянд от цветя за Мен всяка вечер. Селото му беше далече, но всяка вечер той посещаваше Моята
програма. Аз бях доста изненадана как можеше да си го позволи и го попитах: “Как можеш да си позволиш по един
гирлянд за Мен всеки ден? Не трябва да носиш, не е редно.” Той отговори: “Майко, Ти знаеш всичко”. Попитах: “Защо,
какво се е случило?”. Той отвърна: “Имам парче земя до моята, която никога не използвахме, защото беше абсолютно
безплодна земя; малко парче, неголямо, а малко парче земя. И след Реализацията винаги отивах и ходех бос върху
нея, за да ора това парче земя, което имах. След като известно време идвах тук (в Сахаджа Йога – б.пр.), един
господин дойде да ме види и каза, че парчето земя, което имам, е много ценно. Той каза какъв е проблемът и че имал
тухларна и случайно, Сахадж, видял, и забъркал малко глина от тази почва, от тази част на земята, която имам, и така
открил, че тухлите стават много добри и здрави и поиска да закупи тази глина от мен на много изгодна цена.” И ето
как този Сахаджа йоги започна да получава достатъчно пари за себе си и финансовото му положение се подобри.

Но в Сахаджа Йога всеки трябва да помни, че ние не изпадаме в крайности. Във всеки случай това нещо, което хората
трябва да знаят, е, че не стигаме до крайности. Не ставате извънредно богати. Виждала съм хора, които са много
богати, и когато дойдат в Сахаджа Йога, са голямо главоболие. Ако са болни и ги излекувате от техния проблем със
сърцето, тогава се опитат да ви обсебят. Ще доведат при вас всички сърдечноболни пациенти, а после и всички
пациенти с рак. А вие продължавате да толерирате това. Те се опитват да ви притежават, веднага започват да
разказват на другите за себе си, публикуват доклади или нещо подобно. Направо са невъзможни. И просто се опитват
да ви надвият. Пристигнат без никаква предварително уговорена среща и очакват да ги приемете веднага. Ужасно е! И
след това изпращат всички техни роднини при вас ги лекувате и трябва да покажете цялото си търпение. Всички техни
приятели се държат като идиоти. Всички техни пациенти, всички техни роднини, всички техни приятели искат да ги
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задължат и не ви щадят - нямат нито любов, нито привързаност, нищо. И ако Сахаджа йогите се опитат да кажат “Не,
не бива да правиш така.” или нещо подбно, другите се чувстват обидени. Искат да се излекуват много по-бързо от
всеки друг. Самите те са слаби, сърдечноболни пациенти са. Но ако им кажете да не лекуват, се чувстват зле. А ако не
им кажете да не го правят, се разболяват и тогава имате друг проблем. Те никога не се опитват да разберат Сахаджа
Йога в дълочина. Просто го правят с егото, което са натрупали с парите си, и никога не разбират как продължават да
нараняват всички, доминирайки Ме през цялото време. Много е учудващо, че винаги когато съм излекувала богат
човек, съм искала да избягам далече от него. Никога няма да отида в неговия дом, няма да искам да се храня в
къщата му, много лошо нещо е.

Така че прекаленото богатство също не е добре, защото дава огромно его, което не виждате сами, и всеки, който се
опита да каже нещо, да защити някой, тогава такъв човек се чувства обиден и унизен. И не само това, но тези хора се
опитват да държат Мен и всички останали според техния бизнес интерес, което е невъзможно. Вижте, нагласата им е,
че трябва да печелят пари, защото са скъперници. Аз не трябва да печеля пари или каквото и да е. Ако правя нещо,
наистина то е, защото съм длъжна да го направя, но те се опитват да Ми налагат всички правила и норми, без да имат
самодисциплина. Досега много богатите хора в Сахаджа Йога са били изключително проблемни, бих казала, за Мен и
за цялата организация. И са много ограничени. Не могат да видят голямата мечта, която стои пред Мен. Каквато и
идея да имат за себе си, за тяхното мислене, четене, те се опитват да я “пробутат” на Сахаджа Йога. Това не е Мой
единичен опит, а многократен. След това някак си се случва, че изоставят Сахаджа Йога.

Така че прекаленото богатство дава огромно его, по-лошо - бих казала - от това на булдог. Невъзможно е за богат
човек да види, че всички тези богатства са извън него. Човек трябва да бъде богат в сърцето си, да разбира, да има
състрадание. Състрадание не означава да давате подаяния на другите. Не е това, напротив - само ще събирате
просяци, правейки това. Състраданието е онова, което работи; състрадание е това, което струи, което се проявява. Не
е онова, което можете да материализирате с думите “Хайде, ще ти дам сто рупии”. Напротив, давайки на някой сто
рупии, е най-лошото нещо. Аз съм пробвала това с няколко Сахаджа йоги, които бяха с Мен. Опитах се да им дам пари
понеже бяха много бедни. Те станаха ужасни. Някои от тях започнаха да пият, други от тях поеха по други пътища и
станаха един вид пристрастени към парите. Беше невъзможно. И те се опитваха да развалят колкото се може повече
Сахаджа йоги. И ако такива хора дойдат, е невъзможно да се справиш с тях. Те не са Сахаджа йоги, защото са
а-Сахаджа. Те все още се придържат за идеята, че имат толкова много пари, че са толкова богати, че могат да
доминират всеки с парите си. Не Мен, съжалявам. Единственото нещо, което чувствам към тях, е съжаление, че не
могат да стигнат до Бог. Няма никаква искреност на търсене в тях, няма никаква искреност в търсенето. Хората от
елита, към които се обърнах на толкова много места като това - защото някои хора, които излекувах, искаха да се
срещна с т.нар елит - мисля, че са надути. За Мен са такива. Те не искат да са в Сахаджа Йога и вече са елиминирани.
Понякога чувствам, че хилядите от тях, които съм срещнала, до които съм достигала преди, не стават за нищо,
абсолютно празни са. Те са много щастливи, защото имат няколко коли, няколко къщи или нещо от сорта. Аз също
имам всички тези, бих казала, т.нар. “богатства”. Винаги съм ги имала от страната на баща ми и на съпруга ми. Не
разбирам какво толкова има да се гордеят с тази празнота. Но човешките същества са такива. Празният съд вдига
голям шум, по същия начин празният богат човек вдига много шум. Не че тези, които са много бедни, са също добри,
защото онези, които са изключително бедни, са заети с техните си проблеми. Те имат малки, дребни проблеми и
техните ценности все още трябва да се издигат до нужната висота. Само в средата можем да изработим, да развием
Сахаджа Йога. Но когато тази средна част на реката е обогатена и започне да тече, тогава тя се разпростира по
бреговете и може да увлича със себе си. Но не можете да започнете наобратно. Опитвала съм. Опитвала съм и по
двата начина и ви казах какво стана. Тези, на които дадох пари, на които се опитах да помогна чрез даване на пари,
станаха своенравни, безполезни фриволни хора и се загубиха за Сахаджа Йога. А онези, които мислех за богати и
удоволетворени хора, имаха да играят друга роля - да Ме притежават през цялото време, да Ме използват винаги
когато поискат, за каквато и да е цел. Беше им казано: “Не можете да Ме притежавате, не можете”, но този вид
невежество – че могат да притежават Бог - е все още в главите им. Мислят, че могат да притежават всичко. За такива
хора няма никаква причина да дойдат в Сахаджа Йога, честно казано. И дори и да дойдат, трябва да знаят, че
ведрината в сърцето, разбирането на Сахаджа Йога, смирението, не-притежанието са много важни.



В това ваше извисяване парите изобщо не са важни. Дори да сте беден или богат, получавате вашата Реализация.
Например, отидох в Махаращра, повечето хора там, бих казала, са много бедни, в смисъл, че даже не са средна класа.
Не са образовани, понякога работят във фабрика или имат малко земя, не са никак богати. Но са много добри Сахаджа
йоги. Имат такива красиви очи и такива красиви чувства и състрадание, че Лакшми Татва е напълно балансирана в
тях. Вие знаете, че Лакшми е показана като Жена, която е Майка. Майката не се интересува дали сте богат или беден.
Тя ще обърне повече внимание на бедния и ще помоли богатия да му даде от своите пари. Тя не се притеснява ако
някой е в нужда, а ще е първата, която ще помогне на човека в нужда. Това е духовно нещо в духовния живот. За
човек, който е истински търсач, който е искрен търсач, Майка ще направи всичко възможно да бъде с него. А тези,
които не са искрени, Майка ще се опита някак си да ги отреже. Проблемът, който стои пред човешките същества, е, че
те не знаят какво искат. Преди всичко си мислят, че искат пари. А тези, които имат пари, си мислят, че трябва да имат
власт. Ако имат твърде много пари, си мислят, че трябва да влязат в политиката, защото нямат никаква власт. После
се провалят в политиката или казват, че прекалено дълго са в политиката, или нещо такова. Те искат любовта на
техните деца, която не могат да получат, защото са прекалено заети. Така не знаят какво искат. Онези, които вярват,
че имайки пари ще бъдат по-добре, трябва да се вслушат във всички хора, които идват от богатите страни и те ще ви
кажат как нещата там се влошиха, как хората са съсипани, какво не е наред с тях, как са в съвсем лоша форма. Не
можете да ги наречете човешки същества, защото са толкова жестоки - биха убили и собствените си деца - а
обществото ги толерира. В Индия ако чуете някой да убива дете – за 60 години живот, Аз никога не чух подобно нещо -
но да предположим чуете, че някой е убил своята дъщеря или син, никой вече няма да погледне този човек, няма да му
бъде позволено да бъде в обществото, никой дори няма да даде детето си за брак, дъщеря или син. Той ще бъде
напълно отритнат от обществото. Никой не може и да си помисли за такива взаимоотношения между деца и
родители. Освен това има странни взаимоотношения, също толкова абсурдни и по отношение на жестокостта, и по
отношение на морала. Толкова са абсурдни, че е невъзможно да бъдат разбрани. Така парите дават това его и ни
говорят: “Какво лошо има?”. Това е напълно зловредно отношение, когато питате какво лошо има. Това означава, че
не искате да запазите вашата връзка с Цялото. Не искате да запазите вашата връзка с Първичното същество, Този,
който съдържа всички ви в Себе си. Вие сте част и частичка от Цялото и как може да казвате: “Какво лошо има? Ще
правя каквото си искам.” Просто ставате като злокачествена клетка.

Така че на нивото на Набхи чакра всеки трябва да знае, че изобщо не бива да се стреми към парите. Тези, които се
стремят към парите прекалено много, може да развият тяхната Дясна страна по-добре, може да имат пари, без
съмнение. Но им липсва Лявата страна. Лявата страна е Груха Лакшми. Те нямат никаква Груха Лакшми в своите
сърца. Те са превъзбудени, кариеристи са, получават сърдечни пристъпи, ще развият левкимия, диабет, черен дроб,
всякакви такива неща, защото тяхното внимание е върху парите, а не върху Бог.

Така вие сте или надясно, или наляво. Хората, които са много емоционални, изключително емоционални, повече
загрижени за тяхното семейство - за тях семейството е всичко, роднините са всичко, те са такива - може да нямат
много Лакшми, защото раздават цялата Лакшми. Но те са по-добрите. Но понякога такива хора, които жертват
толкова много за другите, дават всичко, което имат, могат да полудеят, защото откриват, че хората не отвръщат на
тяхната любов, не разбират какво са направили. Така че крайностите в това да се помага на другите може да причини
беда на този, който е направил това, а също проблем на хората, които взеха пари от Мен. Защото ако раздавате
безвъзмездно пари на хората, какво ще стане?

Ще ви дам един обикновен пример за Америка, когато помагаше на Индия. Когато американците помогнаха на Индия,
си мислиха, че правят голяма услуга на Индия, което беше погрешно. Защото каквото направиха, се загуби в пустошта.
Никой не се опита да го поддържа, понеже беше безплатно. Но давайки това, те показаха презрение и когато дадоха
пшеница и ориз на Индия, нямаше благодарност за това, защото американците сложиха някакъв вид семе в нея, което
създаде две ужасни неща в селата. Едното беше наречено “тревата на Конгреса”, защото идваше от Америка. Другото
се казваше луда акация, луд бабул. Акациевите дървета бяха пораснали толкова много в селата ни, че селяните не
знаеха какво да правят с тях. Имаха такива големи бодили, че всеки убоден на тях можеше дори да умре. Много са
отровни и ако децата ги вземат, получават много сериозни отравяния и не могат да бъдат излекувани. Ето как



американското правителство ни помогна. Сега кой ще им каже какво направиха? Много неблагодарно. Беше по-добре
да гладуваме отколкото да получим помощ от някой. Преди много време бях казаала, че е по-добре да гладуваш в
тази страна, отколкото да получиш каквато и да е помощ от тези проклети ужасни западни страни, които се мислят за
велики. Вие само галите егото им за едното нищо. Какво получиха те? Само пластмасови “богатства”. Но това его
идващо от парите ги прави да изглеждат толкова глупави, че не знаят какво се случва с техните хора, които пропадат.
Те или се страхуват, или са разюздани. Иначе се наричат комунисти или капиталисти. Но просто са безпътни. Ако
отидете и видите тази страна - имам предвид, че не може да седите така някъде и да говорите навън - някой може да
дойде и да ни убие всичките. Ако ходите по тъмно, можете да бъдете убит в Америка, в т.нар. напреднали страни, в
Америка, в Ню Йорк.

Особено тук, в Делхи, хората много силно се стремят да направят пари, да натрупат богатства. Не знам защо жителите
на Пенджаб, Гуджарат и Махарвади са се отдали на това. Махарвадите са друга история, но пенджабите и гуджаратите
се опитват да получат пари. И когато ги видя в чужбина, не знам дали имат нещо общо с Индия. Станали са ужасни
хора. Няма никава индийска култура останала в тях. Напълно повърхностни са. Непрекъснато мислят за себе си,
мислят си, че са достигнали небесата. Ако видите тяхната Набхи чакра, ще бъдете изумени - всички от тях страдат от
ужасен черен дроб, високо кръвно налягане, диабет, инфаркти и пият като смоци, особено сардаргите. Бях изненадана,
че онези, които се предполага да са отдадени на Бог, пият като смок. Те са много придирчиви към носенето на
пенджаби и дхари, но да пият нямат нищо против. Всеки сардарги, при когото отидете, има голям бар в къщата си,
какъвто дори и един лорд няма, защото се счита за много вулгарно в Англия. Без да са научили нищо за културата на
тази страна, те се превърнаха в селяци. Нямат никаква култура, факт е. Ето това направиха парите с тях, нямат
никакво уважение към другите.

Затова Лакшми Татва трябва да бъде балансирана. Същото е и за гуджаратите, които заминаха за чужбина. Друг вид
живее тук, махарвадфите. Не мисля, че някой от тях някога ще получи Реализация или място в Царството на Бог. Те са
кръвопийци, а не човешки същества. Заради парите ще ти изсмучат кръвта като сок и ще се чувстват добре. За вас
този свят не е за да търсите пари. Вие сте дошли на Земята да търсите Бог, да търсите своя Дух, да бъдете едно със
себе си, да бъдете в това мирно място, което е Царството на Бог, което е Царството небесно, а не да скачате в майа,
която изглежда много красива, но не е такава, а е агонизираща и ужасяваща. Хората не могат да спят ако имат твърде
много пари, защото не знаят какво да правят с тях. Тук също онези, които са получили пари, не знаят как данъкът
върху доходите ще се стовари върху тях. Аз си разреших всичките проблеми с данъците, нямайки никакви доходи.
Нямам никакъв доход и никакъв данък върху доходите, така че не се тревожа за бирника. Той не може да ме
контролира. Най-добре е да не ви трябва такъв данъчен консултант върху доходите, какъвто е Моят брат. Казах му:
“Няма да имам нужда от твоите консултации от сега нататък. Благодаря ти много”. Вие стигате напълно свободно до
върха на света ако нямате никакви доходи. Както ако искате да разрешите своите проблеми с колите, никога не се
учете да шофирате. Дали някой ще ви закара или не, вие може да ходите с краката си. Натрупването на всички тези
безсмислени неща ни причини т.нар. напрежение – “Колко имаме да платим, какъв е данъкът? Утре полицията ще
дойде вкъщи”. Ако те дойдат, ще кажа: “Добре, вземете всичко, което можете. Нищо няма тук, няколко сметки, които
не съм платила, това е всичко.” Просто ги оставете да съберат парите.

Всеки трябва да живее в пълна свобода на този свят. И за да получи тази свобода, всеки трябва да знае, че
приоритетите му трябва да са наред. Ако парите са ваш приоритет, имате тях, а не Мен. Ако искате да ми дадете пари,
ще откажа: “Не, господине, няма да ги взема.” По всяко време можете да ми дадете цветя или нещо подобно – добре.
Но в никакъв случай пари. Не искам да знам за парите изобщо, те са главоболие. По същия начин не разбираме, че
имайки връзки, брат, сестра или син е друго голямо главоболие. Това не означава, че трябва да се опитате да ги биете.
Но хората могат да продават тяхната ужасна обвързаност, моматвер - ако той е ваш син, тогава вие можете да го
убиете ако ви харесва, защото е ваш син. Той не е нечий друг син, който отглеждате като собствен. Този моматвар,
който се появява – “Моят съпруг”, особено при индийските жени - моментално създава проблем. Всичко това идва от
невежеството. Разбира се, трябва да има любов. Но любовта никога не ви обвързва, защото е мъдра, тя е мъдростта.
Да вземем за пример едно дърво - сокът на дървото отива и остава в един плод, защото го обича – “Той е мой”. Тогава
какво става? Останалата част от дървото умира. Така че този моматвер трябва да си отиде. Но само с казване няма да



се получи, само със съвет няма да си отиде, дори и да страдате. Виждала съм толкова много хора да идват при Мен с
думите “Собственият ми баща ме измами”. Питам ги: “Кой е твоят собствен? Този, който те измами, не е твой
собствен.” Или пък “Моят съпруг...”. Има някои жени, които ми надуха главата с техните съпрузи – “Моят съпруг
направи това, моят съпруг направи онова”. В крайна сметка защо не го ударите и приключите с това. Но моматвер,
тази обвързаност, е толкова силно възприета. Обвързаност към пари, към хора. Обвързаността към това не е нищо
друго освен кука, която ви дърпа надолу. Вие трябва да се издигнете нагоре, тогава наистина се наслаждавате на
красотата на богатството. Както ви казах предишния ден, Аз виждам всички красиви неща – добре - но не ги
притежавам. Вижте как тези килими са застлани тук. Ако бяха Мои, щях да се тревожа: “О, боже, дано са застраховани
така че някой да не избяга с тях”. А когато не са Мои, им се радвам повече. Чуждите неща са по-добра идея Този мит
достига до такава степен на глупост, че понякога се питам дали човешките същества са човешки същества или са
само собственост на вещите. Техният Дух е изгубен, всичко е изгубено, а те не се притесняват. Ако тяхната малка
позиция е изгубена, плачат ли плачат, като че ли са умрели. Или сякаш техните предци са умрели сто пъти.

Но хора като Мен са бачас, императори. Те не се притесняват. За тях комфортът няма значение, те не се нуждаят от
комфорт. Ако имате удобства, те се просмукват във вас и ви заробват. Ако търсите удобства, ще им станете роби, от
Мен да го знаете. Отнася се за всеки вид комфорт. Само човешките същества наистина могат така да подлудеят.
Никое животно не може. Друг вид комфорт е умствената идея, че трябва да оценявате другите и да можете да
доминирате другите. Мисля, че това също идва от Набхи чакра. То е вид чувство, че трябва да можете да покорите
много хора, че те трябва да ви гледат. Тези дни в Лондон има жени, които страдат от смешна болест, наречена
анорексия, при която те просто не ядат. Жените не се хранят, защото трябва да бъдат кожа и кости. За какво?! За
какво ви е да бъдете слаби и кльощави. Защото изглеждате привлекателни?! Но за какво? Не мисля, че кльощавите
хора изглеждат добре в никакъв случай. Ужасни са. Те предизвикват само съжаление и се чувствате отвратени от тях.
Веднъж една кралица на красотата дойде да Ме види. Помислих си, че тя е ТБ (туберколозен – б.пр.) пациент. Казах й:
“Изглеждаш добре, но Ми се струва, че си ТБ пациент. Тя отговори: “Не, Майко, получих награда за красота”. Попитах:
“Кои хора ти дадоха наградата?” Трябва да са били лекари, защото са искали да имат пациенти.

Това е бедата - че безпокоим нашата Набхи чакра, не ядем храната си, гладуваме. Какво говорите? Изобщо не бива да
гладувате. Защо искате да гладувате? И ако дори искате да постите, защото искате да промените режима си или
заради здравето си, добре. Но защо в името на Бог искате да Ме злепоставяте? Имате храна, а не искате да се храните.
Следващия живот ще бъдате бедни и тогава ще обвинявате богатите. Но в предишния си живот сте искали да постите,
така на вас в този живот на вас не ви е дадена никаква храна, защото сте молили за това. И ето как цялата Набхи
чакра се изкривява, когато пазите диети като луди. Няма нужда да постите в името на Бог. Бог ви е дал цялото
богатство, цялата красота, цялата любов. Всъщност, ако постите в Мое име, мисля, че е ужасно, защото ако искате да
безпокоите вашата Майка или да Я затрудните, или да й отмъстите, тогава кажете: “Майко, няма да си ям храната.”
Тогава с Майка е свършено. Това е най-добрият начин да Я надвием. По-добре кажете: “Майко, ще си изям храната.”
Така че този вид лудо пазене на диети е много лошо за вашата Набхи чакра и когато го правите, тогава имате проблем,
защото сте въвлечени във вашата Лява страна, отвъд Ида нади. Там е колективното подсъзнание и вие бивате
обсебени от него. И физически, умствено и емоционално сте в беда. А в повечето случаи онези хора, които постят, са
много горещи. В деня, когато гладуват, по-добре не им се мяркайте пред очите, защото те вече планират какво ще
ядат. Още от сутринта планират и като не се получи, се ядосват. Всички тези а-Сахаджа неща няма да помогнат.
Трябва да бъдете нормални хора. Не трябва да си създавате напрежение заради Сахаджа Йога, а да бъдете нормални.
Бъдете добри хора. Не се самоизмъчвайте. Това е за лява Набхи. А за дясна Набхи - не се въвличайте в угаждане, не се
глезете. И двете неща са еднакви за Сахаджа Йога - дали гладувате или преяждате е едно и също. Няма никаква
разлика между двете. Защото ако не сте седнали на трона, има ли някакво значение дали сте му отляво или отдясно?

А да сте на трона и да имате благословиите на Шри Лакшми. И Аз ви описах как Шри Лакшми е Дама, която в лявата
си ръка държи два лотоса, а в дясната - един лотос и може да има друг лотос на върха. Вие показвате човек, който е...
/край на страна А, липсва изречение - б.пр./. ... храна за същото нещо.

Днес имате ганджа (наркотик, трева – б.р.) и това е едно от имената на всичко - бог знае какво - което пиете и пушите.



Човешките същества наистина не са умни - направят всичко, което може да ги разруши. Това е все едно да кажете на
бика “Ела и ме удари.” Нещо такова. Все едно молите бика да ви удари. Ако няма никакъв бик – добре, тогава се
молите на слона да стъпи върху вас. Същото е. Човешките същества са толкова глупави. Сега, да предположим,
кажете Аз да напиша списък с всички неща, които вие пиете и пушите. Не знам колко много такива неща има на този
свят. Но след това ще откриете нови и когато Аз почина, ще кажете, че Матаджи не е споменала точно това нещо и че
можете да го правите. Много умно!? През цялото време разрушавате централната си пътека и умело се справяте с
това. Това ли е пътят, по който ще стигнете до Бог? Това ли е начинът, по който следвате великите инкарнации, които
дойдоха на Земята?

Така балансът идва от Набхи и тя се грижи за вас и ви учи как да се държите. Например, вашата лява Набхи е Груха
Лакшми. Груха Лакшми е Богинята на дома. Но ако сте прекалено насочени навън, търчите като луди. Рано сутринта
ставате, прочитате си вестника. Това отново е срещу Сахаджа Йога. Не бива да се четат вестниците сутрин. Можете да
ги прочетете вечерта, но не сутринта. Защото ако ги четете сутрин, ще се разстроите. И горкият далак трябва да вкара
вътре повече кръвни телца и подлудява от нечистотията.

Напротив, сутрин разговаряйте със съпругата си, с децата си, грижете се за Принципа на Лакшми. Съпругата също
трябва да бъде Груха Лакшми, както ви казах. Тогава се храните както трябва. Но не - точно след това скачате в
колата си, вземате си закуската в ръка, ядейки по пътя, свиркайки по хората, ядосвате им се. Съпругата ви казва да се
спрете и да закусите, без да правите нищо друго. Но вие имате “важна” работа и завършвате най-малко с левкимия.
Най-малко с това, ако не с инфаркт. Левкимията идва от ляба Набхи, когато вашата Груха Лакшми е съсипана.
Богинята Груха Лакшми е Фатима-бай, дъщерята на Мохамед Сахиб, докато дъщерята на Нанак Сахиб е на лява
Вишудхи - Нанаки. Ние никога не мислим за този аспект на живота. Когато развиете левкимия, тогава ще дойдете при
Майка – “Майко, моля Те, излекувай ме.” И ако сте богат, гледате да излекувам този човек. Ако не го излекувам, се
качвате на главата ми. Ще висите на главата Ми ядосани, докато не излекувам вашия близък. Но ако ви кажа:
“Господине, по-полека, живота не е за да направи клетници от вас. Какво постингнахте с всичкото това препускане?” -
Нищо, освен тази ужасна лява Набхи, от която страдате. Единствения човек, който е постигнал нещо, е лекарят или
докторите в болницата. Те няма да слушат. А както знаете левкимията е така бързо развиваща се форма на рак, че
човек може да си отиде само за един месец. Лекарят ще ви каже, че най-много да живеете един месец и това е всичко.
Ще вземат всичките ви пари за тази диагноза. Но за какво ви е тя? Бъдете търпеливи със себе си. Бъдете мили към
вашата Набхи, грижете се за вашата Груха Лакшми.

Всякакви болести на стомаха могат да дойдат от този дисбаланс по един или друг начин. Всички тези велики учители
дойдоха на Земята, за да ни дадат баланс, да ни научат на баланс и да ни кажат да не правим това или онова. Това са
Десетте Божи заповеди. Но за нас Десетте Божи заповеди нямат значение.

Сега да разгледаме друга точка, която днес за вас е много важно да бъде разбрана - за невегетарианството и
вегетарианството. Майка казва, че няма значение дали сте невегетарианци, защото това не е насочено срещу вашето
съзнание. Но трябва да се разбере дали да се яде месо или не. Някой ми каза, че в “Гита” пише, че тези, който ядат
месо, са Тамо Гуни (левостранни – б.пр.). Аз съм изненадана от Гита. Защото Шри Рама и Шри Кришна го казаха още в
самото начало. Шри Кришна каза на Арджуна: “Трябва да отидеш и да убиеш тези хора, дори и твоите роднини. Убий
ги.” А това е да убива хора. И после: “Роднините на твоя гуру също трябва да бъдат убити, защото Аз вече съм ги убил.
Никой няма да бъде убит от теб, защото те са вече убити.” А Арджуна даваше толкова много доводи, че не бива да го
прави. Но Кришна каза: “Не, казвам ти, трябва да отидеш и да ги убиеш. Отдай себе си на Мен и аз ще се погрижа за
тях.” Как се появи тази идея (за вегетарианството – б.пр.) в Гита, просто не разбирам. Сега това изглежда е
нововъведение, че хората, които ядат месо са Тамо Гуни, но те не са. Те са хора. Ако ядете месо ставате Раджо Гуни
(десностранни – б.пр.), а не Тамо Гуни. Тамо Гуни са хората, които ядат въглехидрати, виждали сме го в Сахаджа Йога.

Имаме два вида заболявания – единият вид са летаргичните органи, а другият са (свръх)активните органи. Така че
тези, които са летаргични, имат прекалено много въглехидрати, а онези, които са сврхактивни, имат твърде много
протеини в себе си. Имам предвид, че ако вземате протеини, от научна гледна точка, ще станете ли летаргични?



Попитайте всеки доктор. И тогава докторът казва, че “Гита” е глупост, защото не разбира какво е казано там. И щом
казвате така, че трябва да следваме Гита. Мисля, че някой е сгрешил и е написал нещо грешно в Гита, както написаха
в Библията, както е написано във всяка книга. Ще ви разкажа какво грешно написаха в Библията по-късно, когато
стигнем до Исус. Мисля, че някои хора са го написали за... Ако ядете прекалено много месо, получавате РаджоГуна и,
както ви казах, ставате десностранни хора, агресивни и Ахамкари (егоориентирани – б.пр.) и можете да наранявате.
Но хората, които ядат само трева, могат да станат летаргични, просто летаргични. Те имат летаргично сърце, ако не са
динамични, също получават сърдечен удар. Имат летаргични черва, които през цялото време ще изхвърлят храната.
Никога няма да могат да храносмелят, ще бъдат много слаби хора. Така че хората, които имат летаргично сърце или
черен дроб, или черва, трябва да приемат протеини. Не казвам месо, а протеини. Но вегетарианецът не приема
толкова много протеини. По-лесно е да вземеш месо, не е вредно. Но тези, които са активни хора, трябва да се
ориентират повече към вегетарианството, разумно е. Гуру Нанак ядеше всички видове месо, лош човек ли беше? Беше
ли той по-лош от тях, от тези мардави, за които се предполага да се въздържат напълно дори от lassoon и peah? А
какво ще кажете за Буда? Той ядеше месо. Защо почина млад? Заради ядене на сурово месо. Единственото нещо,
което не трябва да ядете, е месото на животни, които са по-големи от вас и не от крава, която е индийска. Особено от
индийската крава. Също едрите крави не са добри, защото ще ви направят проблем със зъбите. Но по-малките
животни, може. Дори в джайнизма се казва, че трябва да спасите вола, кравата и другите животни, но никога не е
казвано, че трябва да спасите козите или пилета. Защото Махавира знаеше, че не можете да дадете Реализация на
пиле. Какъв е смисълът да спасявате пилета и комари, а също и буболечки? Те правят така. Джайнистите спасяват
буболечки и ги слагат на човек да му смучат кръвта и хората си плащат за това. Абсурдно е, но го правят. За тях
буболечките са по-важни от човешките същества. Милиарди и милиарди буболечки не могат да направят едно
човешко същество. Всякакви такива абсурдни идеи имаме в тази страна (Индия – б.пр.).

Така че, когато ви казвам да бъдете вегетарианци или невегатарианци, трябва да знаете от какво се нуждаете и да
ядете това. Но е грешка през цялото време вниманието ви да е върху храната. Така че е безполезно за вас да се
въвличате в проблемите на вегетаринство и невегатарианство. Разбира се, в западните страни хората трябва да се
обърнат, да преминат към вегетарианска храна и то повече отколкото го правят до момента, абсолютно. Докато
хората, които са в Индия и са вегетарианци, по-късно ще трябва да приемат месо, иначе ще имат летаргично сърце. Аз
ги лекувам, но пак ще имат проблеми, тогава ще трябва да си сложат байпас. Да спестите пари от това не можете. Ще
имате летаргични черва, след това ще имате летаргичен черен дроб. Ще имате всякакви видови цирози или може от
друга страна да получите всякакви видове обриви и други подобни алергии. Всички тези проблеми ще се появят. В
края на краищата такива хора изглеждат много спокойни, защото са като зелки, да. Ако някой е като зелка, как ще му
дадете Реализация? Не можете да дадете Реализация на зелка, нали? Ние трява да имаме тук рицари, смели хора,
воини. Вие трябва да се борите със злите сили и какво ще направят за това тези хора, които са като зелки? Всеки
трябва да разбере реалността, а не да ви налагат разни идеи. Защото да кажем, че сте родени в семейство на
джайнисти и затова искате всички да ядат трева - това е погрешно. Този, който трябва да яде протеини, трябва да яде
протеини.

Сега каква е истината за Сатвик (в центъра, – б.пр.) хората. Вие не можете да живеете с това. Така че онова, с което Аз
се храня, е чанна (нахут, леблебия – б.р.). Можете ли да живеете с чанна? Това е протеин – чанна, или можете да ядете
месо. Но не много тежки меса (червени – б.пр.), а леки меса и гий. Това, което Аз най-вече ям, е мед. Той е Моята
храна. Аз ям мед, знаете това, и го пия. Но вие не можете да живеете само с това, нали? Така че трябва да приемате
малко въглехидрати. Няма значение, но балансирайте себе си в Набхи чакра. Но не бива да има въобще някакво
особено внимание към храната. Всъщност ако Ме попитате какво съм закусила сутринта, няма да мога да ви кажа.
Наистина, Аз съм много изненадана, защото вниманието ми не е върху това. Каквото и да хапва някой, ако не ви се
яде, не го яжте. Това, което е важно, е да се наслаждавате на всеки момент от живота си. Ако човек е придирчив към
храната – особено индийците са такива - е много опасно за Набхи чакра. Защото тези, които са луди по храната,
тяхната Набхи чакра е много гореща и мислят непрекъснато. Те са чирчира, раздразнителни, и правят живота на
съпругите си нещастен. Те ще дойдат и ще кажат: ”В този дом съм ял много добри ядки с къри.” И горката жена ще
хукне да търси ядки с къри. Ние индийците мислим много за храната. Не можете да си представите, няма да
повярвате, а се предполага да сме гладуващи хора. Но ние мислим толкова много за храната. Имаше нещо свързано с



тези бенгали, трябва да са били мука-бенгали. Трябва да ви разкажа за тях. Те се хранеха със сладководна риба от
Централна Индия, но не можеха да си я набавят, така че гладуваха. Затова хората от Бомбай много благородно
изпратиха един кораб, натоварен с океанска риба - знам това, защото участвах - на тях като жест на състрадание, за да
могат бенгалците да ядат риба. А бенгалците рекоха: “Какво?! Няма да ядем морска риба, вие сте от Бангладеш.” И
изхвърлиха всичката риба в морето. Всички подивяха и хвърлиха рибата в морето. Можете ли да си представите?
Никой на Запад няма да повярва. Ето как гладуваме и колко бедни хора сме. Може ли бедни хора да си позволят да
изхвърлят един кораб с риба в морето, защото искат сладководна риба? Ние толкова много мислим за храна, че
нашите Набхи винаги са такива. И нашите жени носят отговорност за това. Защото знаят как да контролират своите
съпрузи и са ги разглезили.

Задължението на жената е да бъде Груха Лакшми, да бъде идеал за съпруга, идеал за децата; къщата трябва да бъде
идеална, тряба да бъде топла къща, където всички са добре дошли. Задължението на съпругата е да пази своята
Набхи наред, Набхи на децата наред, и Набхи на съпруга наред и Набхи на всики, които идват в нейния дом. Тя трябва
да води живот на благоприятност, на доброта, с религиозна природа. Трябва да бъде жена с мека натура. Но всичко
това липсва. Единственото нещо, за което тя се безпокои, е как да удоволетвори съпруга си. Защото това е едно от
най-голямото задължение за нея.

Така че, за да запазим нашата Набхи наред, трябва да разберем, че като Сахаджа йоги не бива да обръщаме такова
голямо внимание на храната. Това не означава, че трябва да ядете всякаква нечиста храна. Но със сигурност
означава, че когато се храните, трябва да проверите вибрациите на храната. Трябва да вибрирате храната си. Яжте
храна, която е вибрирана. Да предположим, че трябва да отида и да се храня в някой от онези пет-звездни хотели, в
следващия момент ще повърна. Ако някой Ме покани в хотел, започвам да мисля: “Боже, какво мъчение.” Защото не е
сготвена с любов. Затова се казва: “Той обича малките плодове на Шабари”. Онова, за което трябва да ни е грижа, е
любовта, която е вложена в тази храна, а не изобилието, пищността и показността, и изобщо вашите собствени
предпочитания. А вкусът на храната трябва да бъде такъв, че да носи любов. Нека езикът ви почувства любовта. Това
е най-добрият вкус, и всичко, което е сготвено с любов, е много вкусно. Така че когато готвите, гответе с любов. Когато
се храните, хранете се с любов. Кажете мили думи на човека, който е сготвил с любов и над всичко това, пребройте
благословиите си и помислете за онези, които може да не са имали храна днес. Това е Лакшми Татва, където едната
ръка дава, но има и ръка, която дава закрила на хората, които се нуждаят от пари. Но не по начина, по който го правим
ние или по начина, по който американците или руснаците правят. Трябва да го правим както Лакшми – тази закрила
се дава не сякаш ни се откъсва от ръката, а да е от сърце. Само защото трябва да дадете, вие давате и в
действителност го правите. Ако сте дали, както баща ми казваше, една рупия на някой, бягайте надалече от този човек
колкото се може по-скоро със скорост от една миля в час. Но ако сте дали пет рупии, бягайте от този човек със
скорост от 500 мили. Много е практично. Ето как трябва да даваме.

Това е Лакшми Татва, Набхи чакра, за която ви казах. Това е много важна чакра, защото днес вие сте тук, защото във
вашата чакра, Махалакшми Татва беше събудена, защото искахте да търсите Бог.

Вие не дойдохте тук за пари. Не дойдохте тук за нищо друго, а заради Бог. Вие искате да знаете истината за Бог и
искате да имате Бог. Не искате да имате идеи за това, а искате да видите как Майка желае ние да получим
благословиите на Бог.

Така за да станем това – тъй като търсим любовта на Бог, милостта на Бог - Лакшми трябва да бъде милостива и
Махалакшми е тази блага жена. Тя е благосклонността във вас. Милостта трябва да се развие във вашата личност.
Вътре в тази благост човек чувства стремежа на Отеца, Нарайана. Той иска да имаме Неговите благословии и ето как
първо истината, търсенето на истината се събужда в човека и искреността на търсенето е благословена, когато
Кундалини се издигне. Тя първо ви дава. Първото нещо, което получавате, е Истината, чрез просветлението на вашия
ум. Когато ви разкажа за Сахасрара и Агнйа, ще ви разкажа как този ум става приемник на Върховната истина и как тя
се разпространява, когато получите познанието за Абсолютната истина. Как това съзнание, когато е просветлено, ви
дава силата да знаете кое е истината и кое не е и няма друга възможност. Това ще ви разкажа по-късно, когато ще



опиша Кундалини на нивото на ума.

Но за днес мисля, че Набхи чакра е много добре. За всички нас, особено за индийците, Набхи чакра е много важна и
трябва да знаем, че Всемогъщият Бог, Нарайана, Шри Вишну е този, който дарява кшема след Йога. Той каза: “Йога
Кшема Махатмайам” . Той дава кшема. А ние изършваме грях срещу Бог, когато не вярваме, че честният,
доброделният и праведеният живот ще ни дадат кшема, както е обещано от Всемогъщия Бог. Вие извършвате грях
срещу нашия Отец, докато на Запад извършват грях срещу Майката, от Лявата страна, защото са забравили, че
неморалният живот е оскърбление към майчинската сила на Бог. Така че двете неща са важни, независимо сме на
Запад или на Изток. Важното е, че не бива да извършваме грях срещу Бащата и грях срещу Майката. Надявам се, че се
опитах да ви кажа всичко, по начин, по който да не се чувствате наранени. Защото всеки от вас идва с различен начин
на живот и различни възгледи, и различни гуру и може да се объркате. В Сахаджа Йога трябва да позволите нещата да
се изработят. Позволете на Светлината да навлезе и не се обърквайте, не се огорчавайте. Вие сте тук, за да търсите
Бог, а не да се осланяте на това, което сте открили, защото то не ви е дало асбсолютно нищо. Както един от Моите
ученици, който заема висока пост, един ден ми каза: “Майко, не знам за Гита, не знам за Рама, камо ли за Кришна. Аз
познавам Вас, защото Вие сте тази, която ми даде Реализация.” Разбира се, след като Ме разпознаете, ще разберете
всички тях. Но по-добре е да разпознаете Мен сега, защото те (другите инкарнации – б.пр.) вече не са тук. Аз седя пред
вас, затова по-добре първо опознайте Мен, а след това ще ги разберете по-добре отколкото сте ги познавали преди.
Нека си обещаем, че ще се опитате да го разберете чрез Сахаджа Йога. Всичко, което казах, може да бъде доказано
като Абсотютна истина и нищо друго освен истината. Но си позволете да не бъдете обвързани от никакви предишни
идеи и схващания. Бъдете с отворено съзнание да видите, че това, което казах, е просто хипотеза и му позволете да
стане закон. Когато го видите сами за себе си, когато това стане в сърцето ви, чрез вибрациите, когато видите и
прецените това, което казах, ще се изненадате, че Набхи чакра, която почувствахте на тези пръсти, може да бъде
разбрана дори и от децата.

Нека Бог да ви благослови всички! Благодаря ви.

Утре ще ви разкажа за друга чакра, чакрата на самата Богиня (Анахата – б.пр.).

Ако има някакви въпроси, ви казах, че е по-добре да ги напишете. Това винаги е работило много добре. Мисля, че сега
трябва да навлезем в медитация и да се опитате да получите вашата Реализация. Ако обичате, ще поставите ли
ръцете си срещу Мен, по един смирен начин. Защото както знаете досега, ще го разберете, когато го осъзнаете. Така
че поставете ръцете си срещу Мен, ето така. Казах ви, че има пет чакри, шестата и седмата чакра са тук на нашите
ръце. Трябва да ви кажа, че днес срещнах няколко мюсюлмани от Кашмир. Това е добра идея. Изведнъж те
почувстваха нещо към Мен, не знам как, и попитаха: “Вие ли сте Майката?”. Отговорих им: “Да, Аз съм”. Дойдоха при
Мен и казаха: “Трябва да ни разкажете за Рух, за духовния живот, за Духа”. Приближиха се до Мен. Казах им: “Добре,
насочете ръцете си към Мен по този начин”. Те поставиха ръцете си към Мен и почувстваха хладния полъх. И
възкликнаха: “Ето това е, което Мохамед каза, че ръцете ни ще говорят. Това е! Това е истината”. Казах: “Да, когато
получите второто си раждане, ще се откажете от цялата безсмислица на т.нар. религии, които са разделени. Те никога
не са били създавани, за да бъдат разделени, а трябваше да са интегрирани. Но вие го сторихте. Няма значение. Сега с
Божията милост Сахаджа Йога дойде. Вие ще получите вашето второ раждане, така че с всички неща, които са
прикачени към вашия живот, ще бъде приключено и ще бъдете нови хора. Полукавайки нов живот, забравяте всичко,
което ви атакува, което е прилепено за вас, което ви дърпа, всичко, което ви кара да мислите, а не да се издигате.”
Много съм щастлива, че тези обикновени мюсюлмани Ме срещнаха. Те бяха в един магазин, продавайки нещо и бяха
толкова сладки и красиви. Не казаха: “Ти не си Мохамед”, нищо подобно. Просто рекоха: “Ето какво каза Мохамед - че
по време на Възскресението ръцете ни ще говорят. И ето тези хора се борят за това.” И вие ще видите какво е то.

Нека Бог ви благослови!
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Много съм впечатлена, че в песента, която изпяхте, се казваше, че Богинята може да разреши всеки проблем. Това е
знак, че Сахаджа йогите са достигнали до голямо разбиране за себе си и за другите. Чакрата на Богинята лежи зад
слънчевия сплит в гръбначния стълб, над Войд – Бхавасагара. Тя пази моста, по който търсачите трябва да преминат.
Докато негативните сили се опитват да атакуват търсачите, Богинята помага на децата си да преминат през Океана.

В детството антителата се оформят в слънчевия сплит. Те са войните на Деви. До 12-годишна възраст се разрастват и
умножават и в крайна сметка се разпростират в цялото тяло на човека, така че то става в състояние да се справи с
всякакво външно въздействие. Антителата знаят как да воюват. Те са много сигурни в себе си и познават
неприятелите си. Всички тези послания са вградени в тях. Когато някой противобожествен неприятел от какъвто и да
е вид влиза в тялото чрез храна, чрез думи, чрез дяволски хора, чрез черна магия, тези антитела се обединяват и
колективно се бият с нападателя. Тези, които нямат добре развито Централно сърце, страдат от голяма несигурност в
живота си. Ако се опитвате да контролирате децата със страх, по-късно те стават много страхливи. Някои от тях се
страхуват от тъмнина, други от нощта, а трети от всичко. Защото антителата, които са вградени в телата им, са
недостатъчно на брой и това прави центъра на Сърцето много уязвим. По-късно, когато детето тръгне на училище или
се опита да направи нещо добро за бъдещето си, неговата самоувереност е разклатена от родители, учители и други
възрастни. Много е важно да разберете как детето израства.

На Запад анализират всичко и се стараят да го подредят. Според тях детето няма невинност и е много егоистично. За
пубертета говорят като за преходен период. В Индия ние не говорим за пубертет. На Запад от малки децата са много
агресивни. Гледат много телевизия и работят много с ума си. Тинейджърите оформят групи, които се подиграват на
учителите, на възрастните, на всички по-големи.

Аз живеех на 25 мили от Лондон и докато пътувах към града всеки ден виждах, че правят всякакви пакости. Веднъж в
моето купе влезе група момчета. Те обръщаха килимите, режеха седалките с ножове. Стоях и ги наблюдавах, а после
ги попитах: “Уморихте ли се вече? Моля седнете! Защо правите тези неща?” Те отговориха: “Защото сме гневни.” Защо,
за какво, трябва да има причина? Всички имаха блокаж в Централно сърце. Аз успокоих Централното им сърце и те
седнаха. Казаха, че са гневни на майките си. Защо? Открих, че Фройд втълпи тази идея в умовете на Запад. Какво
антибожествено дело! Тези момчета учеха в добри училища, носеха хубави дрехи. Когато влакът спря, Аз казах на
кондуктора. Той отговори, че поразиите, които са направали, са нещо обичайно, но ги изгони.

В Индия майката е най-върховното и най-важното, защото чувството за сигурност се осланя на нея. Дори ако бащата е
гневен и разгорещен, той зависи от майката. Майката има разграничение и знае кога да се гневи и кога не. Тя закриля
децата.

Идеята за майката е напълно опорочена на Запад. Ето защо децата там са съвсем несигурни. Няма да повярвате –
жените там чистят прозорците, килимите си, но дори мишка не влиза в къщата им. Говорят с другите хора през прага
на дома си, защото са толкова несигурни и наплашени.

Англичаните, които ни владееха, се страхуват от себе си и от другите. Причината е в слабото им Централно сърце.
Когато се върнат в къщи от училище не знаят дали ще намерят майка си. Първата причина е семейната несигурност.
Те нямат майки, които да изтърпяват трудностите на семейния живот, майки, които се усмихват и не показват нищо от
мъките си пред децата. Напротив, майките в тази страна използват децата си за един вид кошче за отпадъци. Те
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тормозят децата си като им разказват всичко, което съпругът им им причинява. Какъвто и да е проблемът със съпруга
им, те го разкриват пред децата си. Така че детето не е сигурно с майка си, а по-скоро то й дава сили. Детето става
много левостранно и негативно. То чувства, че е родено на лошо място, където няма сигурност и любов.

Същото стана когато се родиха търсачите в тази страна. Учителите-гуру им взеха парите и ги оставиха голи на
улицата. В нашата страна Богинята се е раждала много пъти. Всеки път, когато бхактите Я помолваха, Тя се
въплъщаваше и ги спасяваше. Хората не вярваха и мислеха, че всичко това е митология. Не вярваха, че има Шакти,
която ги спасява.

Но сега в Сахаджа Йога вие знаете, че когато Кундалини се издига и стига до Централно сърце, трябва да се каже
мантрата на Джагадамба и Кундалини се издига. Това означава, че Богинята пребивава в Централно сърце и когато е
почитана, Кундалини се издига. Този център има дванадесет листчета. Богинята има хиляда ръце, хиляда очи и
шеснадеесет хиляди нади, за да изработи различните аспекти на просветлението. Но първото нещо, което трябва да
направи от Нейната щедрост, милосърдие, доброта и търпение, е да погълне вашите грехове – Папа Вимохини.

Едно от свещените изречения на Библията е: “Страхът е възнаграждение за греха.” Но ние можем да кажем: “Грехът е
възнаграждение за страха.” Ако се страхувате, това е грях против себе си и против Богинята. Ако Майка е всемогъща и
решава всички ваши проблеми и ви пази, защо да се страхувате? Значи не вярвате, че е толкова силна.

Когато човек се страхува, този център се забързва и дава ритмични инструкции на антителата. Вие усещате
сърцебиене – това е сигнал за антителата да се бият, сигнал за неизбежна отбрана. Несигурността в детството – това
е емоционален проблем. Но когато по-късно в живота се развие несигурност, това е физически проблем. Ако
например в зряла възраст жената се страхува от мъжа си, тя може много да страда и да развие рак на гърдата. Тези
страхове могат да бъдат също въображаеми. Хората могат да си измислят несъществуващи страхове. На Запад
съществуват много такива страхове.

Мъжът, който има любовница, казва: “И какво от това?” Съпругата му също казва: “И какво от това?” В Индия това не
може да стане. Жената няма да толерира такова поведение на съпруга си. Тя ще гладува, ще направи всичко
възможно, но няма да допусне до себе си такъв мъж. Силата на индийската жена е в нейното чувство за непорочност.
Това чувство е толкова велико, че нищо не може да го разклати, но ако (жените) не са непорочни, те много се
страхуват. Жените се страхуват да не би да бъде насилена тяхната непорочност. Те могат да развият сърцебиене, рак
на гърдата, проблеми с дишането и други емоционални болести.

Тази чакра е разрушена при жените, които изгубват единственото си дете. Това е най-лошото, което може да се случи,
защото те мислят, че с майчинството им е свършено. Това е най-лошото нещо, което може да се случи на една
истинска жена. Ако жената е мъжки тип, тя се държи по друг начин. Това наблюдавам на Запад. Жените не се
тревожат когато децата им умират и това е защото не са истински жени. Ако сте истинска жена, вие непременно
усещате смъртта на детето си. Понякога такива жени се връщат към живота заради съпруга си или ако имат други
деца или роднини. Като реакция на това, което е станало, такава майка става много силна. И това е възможно само
ако тяхното Централно сърце е в ред. Такива жени не мърморят, не се оплакват. Те са много ведри и могат да понесат
много неща. Те са толерантни и могат да направят всичко, за да помогнат на децата си. Ала никога не ги разглезват,
защото разбират, че разглезването е по-лошо от наказанието. Те не ги възхваляват и не са доминирани от тях. Знаят,
че трябва да ръководят детето, да се грижат за него. Следят за добродетелите и за праведността му и ако то се опита
да се отклони, ще направят всичко възможно да го върнат в правия път…

При мъжа този център блокира ако майка му почине рано или по зла участ майката е много жестока. Тази чакра може
да блокира при мъже, които са видели ужасите на войната. Такива хора са много емоционални и могат да бъдат
манипулирани от хора, които се домогват до техния емоционален живот.

Какво правим за да подобрим тази чакра?



В Сахаджа Йога имаме много техники, с които да подобрим тази чакра и да си възвърнем доверието и смелостта.

В началото на Сахаджа Йога исках йогите да говорят на програми, а те не искаха или промърморваха две-три
изречения и си сядаха обратно. Открих, че те всички имаха зле засегнато Централно сърце. Може да са им липсвали
нежността и ласките на майката, може да не обичат своята майка или да не разбират стойността на женската
непорочност. Тези мъже, които се опитват да гледат всяка жена, която мине наблизо, тези мъже, които имат лъстиви
очи, могат да блокират центъра на Сърцето. Първият проблем, който се появява, е рак на белите дробове.

Този център също може да блокира от известна небрежност в начина на живот. Например, някои хора обичат гореща
баня и след това хладен душ или излизат на студено. При такива хора Централно сърце блокира. Друг лош навик е
когато мъжете не носят потник. Мъжът трябва да има нещо под ризата си. При изпотяване, при липса на потник, може
да се създаде проблем в този център.

Той блокира също и от разнообразни емоционални проблеми. Ако мъжът и жената се карат в семейството. Ако
съпругата е доминираща, детето развива блокаж в този център. Ако и двамата родители са доминиращи, сърцето на
детето се разболява. Много важно е мъжът и жената да не се карат в присъствието на децата.

Инкарнацията на Богинята, която дойде хиляда пъти на земята, пребивава в сърцето ви за вашата закрила. Но преди
всичко вие трябва да сте достойни за тази закрила. Тя дойде на тази земя много пъти. Тялото й бе създадено от
различни богове. Шри Яма, богът на смъртта й даде косата, носът – богът на богатството Кубера, ушите Павана –
въздуха. Същността й е дадена от всички божества. Великите богове й дариха своята същност, за да бъде неотразима
и добре въоръжена, за да изпълни многоликите си предназначения.

Нейната първа грижа е да спаси децата си от силите на злото. Затова Тя изглежда мила и нежна, ала може да бъде
изключително жестока. Тя може да убие или смаже всеки, който се опита да завладее децата й. Тези два
темперамента съществуват само в Богинята, защото като майка Тя трябва на всяка цена да спаси децата си. Ако
детето приминава всякакви мариади, позволени граници, и показва непослушание, Тя е тази, която го връща обратно.
Първо, Тя прави всичко необходимо за да премахне страха от ума на търсачите. Второ, Тя лекува центъра на сърцето
като създава допълнителни антитела в тялото или вибрира уморените антитела за да могат да воюват отново.

Тя проявява своето присъствие и чрез чудеса. Една жена ми каза, че закъсняла, защото автобусът, с който пътувала се
обърнал в едно дере, но паднал пак на четирите си колела. Шофьорът избягал, но един от пътниците можел да
управлява автомобил и той закарал пътниците до Делхи. Хората разбрали, че щом така чудотворно се избавили в
автобуса сигурно пътува някакъв светец. Само светец би могъл да ги спаси. Тогава видели снимката на Шри Матаджи
на пръстена на тази жена и че носи значка на Сахаджа Йога и паднали в нозете и с думите: “Ти ни спаси. Ти ни спаси.”

В друг случай спирачките на колата на една Сахаджа йогини отказали. В насрещното платно имало камион. Тя
затворила очи и казала: “Майко, оставям всичко на Вас.” Изведнъж видяла, че колата някак се оказала отпред, а
камиона - отзад. Като че ли някой пренесъл колата. Трябва да вярвате, че имате Майка в сърцата си и щом Тя е
събудена, Тя ще се грижи за нас и ще ни даде цялата закрила, от която се нуждаем, и няма защо да се страхуваме.

Английският език е пълен със страх. Англичаните постоянно казват: “Страхувам се, че…” (I am afraid). Понякога са
толкова нервни, че не знаеш как да ги доближиш и една от причините за това е, че много планират и анализират. Те
много планират и егото се разраства и покрива сърцето . Когато сърцето е закрито, те се страхуват. Вие се страхувате,
защото мислите, че другите имат също такова его.

В Индия ако трябва да отидете в някакъв офис, всички ви навикват - включително пазачът. Една ужасна система от
обиди и ужасна несигурност един от друг. Този се страхува от онзи, той пък от своя началник, на свой ред началникът



се страхува от по-големия шеф, министърът от избирателите. Една система от несигурност. Една система от толкова
фалшиви идентификации, че не усещате повече, че сте човешко същество. Вие сте или секретар, или първи секретар,
или чиновник. Мислите, че сте това и затова имате тези рога и сте убеден, че трябва да ругаете хората. Това е, защото
сърцето ви не е развито.

Ако сърцето ви е добре развито, вие се чувствате като човешко същество и няма защо да се страхувате от другите
човешки същества, които също са деца на Майка ви. Трябва да знаете, че всяко човешко същество е дете на Шри
Матаджи и не би трябвало да има страх от това. Но проблемът е в това, че щом облекат костюм и започнат да говорят
на английски, получават повърхностна идентификация и тъй като осъзнават, че са повърхностни, се страхуват от
повърхностността у другите. Ако има дълбочина на сърцето, няма да има повърхностност. Но когато няма дълбочина,
се страхуваме, че ако аз му дръпна брадата и той ще дръпне моята. Това е страх от повърхността на другите.

Трета категория хора си мислят: “Защо да не подложа крак на другия?” Ако сте дете на Майка, как може да станете
по-велик от другите? В очите на Майка вие не може да сте по-високо от другите. Винаги сте Нейно дете. Как може да
станете по-голям? Напротив, ако направите това, Майка ще ви накаже. И това, което Тя прави, е, че наказва децата си
по много мил начин. Отначало казва: “Като не искаш да ядеш, не яж.” Това е най-милият обикновен начин. После ако
продължава да упорства, Тя казва: “Добре, продължавай в тази посока.”

Например, казвам им да не си вземат отделни апартаменти, а да бъдат всички Сахаджа йоги заедно. Но
организаторите са измислили такава система на апартаменти, защото са “мъдри” организатори. Майка каза нещо
толкова мъдро важно и просто, но не беше изпълнено. Половината Сахаджа йоги протестираха и казаха, че искат да
бъдат с останалите, а не по апартаменти. Англичаните си взеха апартаменти, но толкова валеше, че не можаха да си
организират храната и в крайна сметка се преместиха при другите. Ако бяха послушали, щяха да спестят пари и
тревоги. Майка играе такива шеги за да ви убеди, че трябва да я слушате.

Има толкова много неща, които Майка може да направи и Нейната игра е много важна, защото ако е много строга с
вас, ще избягате. Садгуру биеха своите ученици. Вземаха им пари и вещи, измъчваха ги. Но Майка не иска да прави
това и Тя играе малки трикове и се опитва да поправи децата.

Ще ви дам един пример с гуру, когото срещнах преди пет години в едно малко селце около Бомбай, наречено Амарант.
Един младеж каза, че иска да ме види, защото неговият учител му казал, че само Ади Шакти ще отвори неговата Агнйа
чакра. Аз отидох да видя този гуру. Той беше много гневен и ме попита: “Този добре ли се държа?” Когато попитах
защо не отваря Агнйа чакра на своя ученик, гуруто ми отговори: “Нека да отиде в ада. Защо да му отварям Агнйа
чакра? Кой отвори моята Агнйа чакра?” После разбрах от ученика, че учителят му го поставил да виси с главата надолу
над един кладенец за три дни. Когато попитах учителя защо, той каза: “Ще го оставя да виси, защото пушеше.” За две
минути оправих Агнйа на ученика. Гуруто каза: “Нека да Ви обещае, че няма повече да пуши иначе няма да му позволя
три дни да яде. Вие сте Майката, Вие можете да правите каквото искате. Аз не знам как да го дисциплинирам иначе.”

Той искаше ученикът да бъде дисциплиниран. Трябва да има дисциплина. Той трябва да разбере, че това е Гуру. Вие
трябва да знаете кой е Гуру. Този гуру ми каза: “Вижте колко лошо се държат човеците. Своеволничат, а Вие нищо не
казвате.” Аз му отвърнах: “Няма защо да правя нещо. Знам как да ги дисциплинирам. Това е качеството на Майката.”

Майка знае всичко. Тя знае кой се държи правилно и кой не, кой мисли лошо за Нея и кой не. Тя знае как да се справи
и да оправи тези хора. Затова Тя не е несигурна като този гуру. Тя знае кога и как ще се променят нещата и хората.

Казах на едного: “Ти си играл много крикет в детството си.” Той се изненада, че знам. Тя е Авалокешвара . Тя вижда
всичко. Тя знае всичко, което поиска. Как може това да стане не мога да ви обясня на това ниво.

Третото качество на Майката е, че Тя е Махамайа. Тя говори като вас, седи като вас, държи се като вас. Вие няма да
можете да откриете дълбочината на тази жена, която е Махамайа, защото Тя играе такива трикове с вас по толкова



красив начин, че не можете да разберете. Мислите, че всичко е наред. Накрая откривате, че Тя знае всичко.

Ако кажете: “Майко, реших да направя това и това, но то се провали.” Вие трябва да извършвате нещата като истински
син на Майка. Както в Бомбай се опитвахме да купим земя, но все не успявахме - цените бяха много високи. Сахаджа
йогите ме попитаха: “Майко, как ще получим земя?” Аз казах: “Ще я получим.” Те мърмореха, че не сме практични и
какво ли не друго. В крайна сметка тези, които мърмореха, станаха най-непрактични. “Когато станете готови за
Сахаджа Йога, тогава ще получим земята. Ако купим земя преди да сме готови за ашрам, ще се съберат всички видове
бхутове и ще се подиграват със събраните пари и няма да има дисциплина.” На децата трябва да се даде време да
израстнат и да се научат от грешките си. Да разберат как да се поправят. Веднъж щом го разберат, ще стане много
лесно. Щом разберете, че сте мъдри и добри, Тя ви позволява да вървите напред.

Както знаете, Майка спаси много хора от Бхавасагара с много труд. Не е много лесно. Понякога задачата да вдигнеш
Кундалини на хиляди хора е като да се вдигне цяла планина. Трудно е. Но хората в залата, които не са получили
Себереализация, си мислят, че Аз съм задължена да им дам Себереализация. Аз се смея на глупостта на тяхното его.
Като че ли съм длъжна да им дам Себереализация. Те си мислят: “Аз бях там. Седях и трите дни и не получих
Себереализация.” Говорят за Мен сякаш съм криминално проявена. Но поведението постепенно се променя.
Постепенно се научавате как да се държите с Майка и започвате да мислите: “Аз съм тук за своето благо и моето
благо е Нейната единствена грижа за мен. По някакъв начин Тя ще ми даде Себереализация. Тя работи много усилено
и трябва да й съдействам. Това е за моята хита, за мое добро. Трябва да се опитам да разбера това.“ Когато започне
такова разбиране и такова поведение, става много по-лесно да бъде устоневен ученикът.

Още от самото начало Майка е Гуру, но за Нея е много трудно да бъде толкова строга. Вие сами трябва да разбирате
как да молите за Себереализация, как да промените поведението си. Ако мислите само за себе си и казвате: “Да, аз
съм много велик”, скоро установявате, че сте развили големи рога и сега сте ненужни. Тогава Тя казва: “Добре, ела, ти
си развил тази болест. Аз ще я оправя.” Така че по-добре не правете това.

От една страна, Тя иска всички вие да излезете от илюзията и да ви спаси от всички проблеми. Да предположим, че
имате проблем със сърцето. Не е много лесно да се пречисти сърцето на някого. Друг може да каже: “Майка пречисти
сърцето ми. Много е лесно.” Но не е така. Когато станете Сахаджа йоги, ще бъдете изненадани, че ако се опитате да
излекувате някого, ще бъдете болни за три дни. Не е лесно. Тези, които лекуват, понякога го правят чрез бхутове.
Бхутовете също могат да лекуват. Тези, които са бхутове, също могат да лекуват, защото какво може да се случи на
бхут. Но те заместват един бхут в пациента с друг, но така, че пациентът става роб и такива лечители могат да бъдат
изтласкани в свръхсъзнателното и в подсъзнателното. Но когато лекуват, бъдете сигурни, че поставят още
по-сериозни проблеми в пациента. Те не ви лекуват, а ви прибавят нови болести.

Моят съвет към Сахаджа йогите е да не лекувате с докосване, защото не можете да задържите никого във вакуума,
образуван от почистването. Може да раздавате Моята снимка, да кажете на хората да се лекуват по домовете си. Вие
не сте бхутове и ще бъдете жестоко наранени. Използвайте снимката ми. Така ще има шрадха. Човекът ще се
балансира и вие ще бъдете добре.

Вчера тук имаше пациенти. Няколко Сахаджа йоги почувстваха състрадание към тях и всички блокираха. Няма нужда
да имате такова състрадание. Вие ли сте по-състрадателни от Мен? Няма нужда да водите при Мен пациента. Кажете
му: “Майка ще се погрижи за теб.” Дайте му снимката, покажете му техниките и той ще се излекува. В противен случай
първото, което ще ви се случи, е да блокира Централното ви сърце. Защото това не е ваша работа. Понякога егото ви
казва да лекувате, а когато лекувате с его, си навличате проблем. Не че не трябва да се лекуват хората. Но го правете
тогава, когато сте на подходящото ниво, без да ставате свръхсъзнателни. Тези, които лекуваха с его, всички станаха
свърхсъзнателни и станаха медиуми, ужасни хора. Когато говорят по телефона, чувствам като че ли някой излива
отрова в ушите ми. Затова е важно за хората да имат Реализация. Не бива да лекуват, защото развиват блокаж в
Централно сърце.



Централно сърце може да се развие в страни, където хората са уплашени или да бъде развито от четенето на книги,
или от лоши гуру, или четене на ужасни неща. Книги за Кундалини също могат да доведет до блокаж на Централно
сърце, защото в тях има толкова страхотии за Кундалини. Всяко нещо, което ви плаши когато четете, може да направи
сърцето ви много много слабо и това е опасно.

Има две страни на сърцето: майчината и тази на брата. Шри Вишну инкарнира като Шри Рама в Дясно сърце. Той е
този, който поема грижата за децата на сестра си. Това са Бащинският и Майчинският аспекти. Мама е Бащата за
учениците. Мама е по-велик от Бащата. Както знаете, това е вуйчото, който като въплъщение на Нарайана се грижи за
защитените ученици на Майка. Той дава разбирането за бащинство на децата. Защото на това ниво децата не могат да
познаят всемогъщия си Баща. Той е Шива. Ето защо за тях се грижи вуйчото докато пораснат достатъчно, за да се
срещнат с Бащата. Ето защо е казано, че Парвати или Ума, или Деви, стои на своето майчинско място в Централно
сърце и там брат й се грижи за децата. Когато те получат второ раждане или Реализация, Мама е този, който се грижи
за децата и им помага да изградят сигурността на Бащата. Затова Дясната страна на всяко човешко същество
представлява бащинството.

Бащинството в човека е много важно. Ако този център е увреден, получавате астма. Причината винаги е свързана с
този център или е в комбинация с него. Много момчета и момичета имат астма. Астмата се провокира ако имате лоши
взаимоотношения с баща си или ако сте лош баща. Тогава този център блокира. Затова питат ученика: “Какво е
отношението ти с баща ти и какъв е бил твоят баща?”. Един мъж ме попита: “Защо всеки ме разпитва за баща ми?
Какво общо имам аз с него?”. Човек, който няма баща, може да бъде много колеблив, неморален, разглезен. На такива
хора им липсва дисциплина, разкаяние и те живеят нещастен живот. Може да са много строги или много разглезващи
родители. Може да са всякакви. Да проявяват голяма любов или голяма стриктност. Такъв човек може да е много
стриктен в детството и много любвеобилен по-късно. Така че този, който няма баща, трябва да знае, че Шри Рама му е
баща и не бива да се тревожи за нищо. Шри Рама е в състояние с една само стрела да прониже колкото хора е
необходимо и затова не бива да има никакъв страх у този, който няма баща, че нещо лошо ще му се случи. Ако баща ви
е починал, кажете му, че сте добре и го оставете в мир, вместо да го държите за тази земя. Да се въплъти другаде, да
не се тревожи за вас.

Лявата страна е майчинството. Вашата земна майка се намира в него. Ако майка ви е била много строга и жестока с
вас или странна, или вашето взаимоотношение с майка ви е лошо, всичко това ще бъде отразено в Лявата ви страна.

Ако Сахаджа йогите нямат баща и майка, нека знаят, че Бог е тяхната Майка и техният Баща. Тогава проблемите се
разрешават лесно. Но в Сахаджа Йога трябва да знаете, че трябва да движите ръцете си така, както когато сте в лека
кола и трябва да я управлявате. Искате да тръгнете, но не си движите ръцете и затова не потегляте. Трябва да чистите
чакрите си и да се издигате. Важно е какъв е вашият прогрес. Трябва да задвижите тази машина, а не само да
говорите, че сте Сахаджа йоги и да мислите колко сте велик. Важно е как се проявявате. Това много малко хора го
разбират, много малко. Трябва да се прояви, а да не остане само като декларации или празни приказки.

До края на тази лекция вашето Централно сърце се отваря. Така е, защото Аз знам какво да направя. Защото докато
говоря, Аз гледам къде блокират чакрите ви и какво става. Аз ги докосвам, хващам ги и се опитвам да ги отворя. Ето
така трябва да бъде. Дори докато говорите трябва да има Карйани-проявление, дори докато вдигате ръцете си трябва
да има Карйани.

Най-големият страх, който човешките същества имат, е, че са направили много грешки. Смятат, че са направили
толкова много грешки, че никога няма да получат Себереализация и че ще отидат в ада. Това въобще не е вярно.
Никой, който не иска да отиде в ада, няма да отиде! Ако искате да го спрете, можете. Дойде времето и ще бъдете
благословени завинаги.

Бог да ви благослови!



Лекцията, която ви изнесох днес, е за да разберете значението на увереността в себе си, на доверието. Но това не бива
да бъде външна увереност: “Аз съм сигурен в себе си”. Защото, когато го декларирате, ставате егоистични. Това трябва
да стане вътрешна увереност, състояние - поддържано от вибрациите.

Бог да ви блогослови!
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Делхи, 02 февруари 1983 г.

Пророците са родени и оставят следа в нашето съзнание, ново измерение в нашето разбиране за религията, дхарма,
което трябва да бъде асимилирано и да бъде разбрано, че каквото и да са казали предишните пророци, то трябва да се
разпростре върху нещо друго.

Така че можем да кажем, че Мохамед каза, че всички онези пророци, които са идвали на Земята, са създали нова
следа и също са подкрепили човешките същества с една нова еволюция, отваряйки една нова епоха. Идеята на
човешките същества за новаторство е, че трябва да се откажем от всичко старо и да станем нови или смятат, че
новаторството означава абсолютно ограничени и сходни условия, в които човек трябва да израсне. Това е причината
за глупостта на много хора на Запад, както и на Изток.

Когато и да започне нещо ново, като да речем, че първо на този свят се появи велик светец, и отрие, че хората следват
и почитат идоли по неправилен начин - понеже уж в Библията е казано, че не бива да се въпроизвежда и почита онова,
което е създадено от Майката Земя - хората създават от тази нова религия пълната й противоположност, използвайки
думите на светеца, че нищо не бива да бъде почитано, въпреки че той е казал “онова, което се възпроизвежда от
Майката Земя”. По целия свят има толкова много неща, което са създадени от Майката Земя, но те не бива да бъдат
почитани като ги възпроизвеждаме или правим техни изображения.

Когато подобен светец умре, казвайки, че това не бива да бъде правено – да не се почитат изображения – започва да
се изявява другата крайност, когато се отрича дори почитането на сътвореното от Майката Земя, и така хората се
разделят на две крайни мнения. Подобна ситуация се появява когато човек трябва да каже, че не бива да се прави
нещо, а хората веднага подемат тази “песен” и започват да си я украсяват, говорейки, че това или онова не бива да
бъде правено, защото уж така е казал пророкът. Разбира се, това се случва след смъртта на пророка. (Защото) докато
пророкът е жив, никой не го слуша. Хората го измъчват, правят какво ли не с него, а накрая дори го убиват.

Другото нещо е, че всеки пророк е роден в определена епоха, така че в зависимост от времето, в което се ражда, той
говори за определен проблем. Да речем, когато Мохамед Сахиб се роди, той говореше ясно, че човек не бива да пие.
Хората си казаха: “Добре, щом не можем да пием, ще пушим”. Така че той трябваше да се поправи, казвайки: “Аз съм
последният, който идва”, но не стана така. И дойде отново като (Гуру) Нанака, за да каже на хората да не пушат. Така
човек или група последователи на една инкарнация стигат до другата крайност и се опитват да отхвърлят всички
традиции, всичко изградено. Това е като да отрежеш цялото дърво и да си правиш собствено изкуствено дърво.
Когато Мохамед Сахиб беше поставен на друго ниво, започнаха свадите и тогава учениците на Нанака бяха изпратени
на друго ниво, където не поддържаха никакви връзки помежду си. Не това беше истината. В крайна сметка знаете
колко много неща се случиха в този свят. Може да видите, че започва възраждане. Хората стигат до крайности и
биват напълно разрушени.

Откриваме, че в християнството се случва същото. Когато Христос се появи, говореше за всички проблеми, с които се
сблъскваше. Но главното беше, че Той говори за възкресението, за извисяването и Той говори много за извисяването.
Говори за Духа и чрез възкресението си показа, че се извиси. Но хората никога не се хванаха за това послание, никога
не се замислиха, че чрез християнството трябва да се извисят. Никой не се тревожеше за извисяването си. Захванаха
се за дреболиите. По-късно се появи един човек, наречен свети Павел, който изобщо не е бил с Христос. Той създаде
християнската религия, което беше пълен абсурд, против Христос, анти-христска.
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Никой от великите пророци не е отричал някой пророк, който се е появявал преди него. Проблемът беше в
интергирането и Мохамед Сахиб знаеше, че ще дойде ден, когато проблемът ще бъде в интегрирането. И говореше
много за Сахаджа Йога, в смисъл че времето на възкресението ще дойде. Той говореше много повече за
възкресението, отколкото за времето на Страшния съд и това е най-изненадващото. Наистина говореше за времето на
възкресението, кайама, защото в това беше проблемът. С него се сблъскаха и за него говореха и другите (пророци).
Говорих ви за Атма Сакшат Каран (придобиване на Себереализация; букв. “среща с Духа” – б.пр.), а не за Бог, защото
онези хора, които се стремяха към Бог или мислеха за Бог, или изучаваха Бог, самите те се мислиха за богове.

Така че той (Мохамед – б.пр.) каза, че трябва да получите вашата Себереализация. После Махавира говори за ада -
докъдето хората може да стигнат - защото това беше неговата работа или част от нея. Това са различни аспекти на
човешките същества, които те (пророците – б.пр.) трябваше да събудят. Просто различни аспекти.

Когато Мохамед започна да учи хората да правят намаз (поза за молитва – бел.пр.), хората му се присмиваха: “Какви
ги върши? Защо иска да си слагаме ръцете така? Защо иска да сядаме на земята и да си поставяме ръцете на
коленете?” Сега като Сахаджа йоги разбирате какво означава това – той първо е искал да подобри нашата Набхи,
нашата дхарма. Цялото това движение трябваше да изтласка Кундалини нагоре, но без да е налице Реализацията,
намазът няма да действа. Можете да изпотрошите коленете си или да правите каквото и да е друго. Но крайните хора
се вкопчват не в реалността и правят голям въпрос от това и създават голяма организация или други неща, които да
развалят.

Затова говореше, че “Аллах ху Акбар” (Бог е велик – б.пр.) трябва да се казва с показалци в ушите. Всички Сахаджа
йоги казват Аллах ху Акбар с показалци в ушите си, нали така? Защото знаете, че показалецът представлява Вишудхи
и че божеството на Вишудхи чакра, Шри Кришна, става Вирата (Първичното универсалното същество – б.пр.). Така че
когато казвате Аллах ху Акбар, трябва да поставите показалците в ушите.

Цялостната връзка никога не беше разбрана. За индийците аватар (инкарнация – б.пр.) беше Шри Кришна, за хората
на Запад Христос беше техния аватар, за други хора Мохамед беше техния аватар. Как е възможно това? Всички те са
свързани един с друг. Как да се свържат един с друг е задачата пред Сахаджа Йога. Когато хората идват от различни
общности и с различни установени идеи, е невъзможно да ги смесите и да им кажете, че те всички са едно. Например,
говорим за хинду-мюсюлманска общност. Мохамед не знаеше, че съществува такъв проблем, но (Гуру) Нанака
знаеше. Той каза, че трябва да се създаде хинду-мюсюлманско единство. Но ако само външно създадете
хинду-мюсюлманско единство или каквото и да е друго, то не се получава. Не работи при външни връзки. Дори и
собственият ви брат може да не ви бъде брат, ако отношенията ви са само външни.

Но когато Духът се пробуди вътре във вас, тогава Духът е този, който е свръзката с Цялото, с Вирата, с Акбар. Когато
трябва да почувствате Акбар, трябва да имате вашата Реализация, иначе просто говорите на вятъра. Не знаете кой е
този Акбар. Трябва да бъдете свързани с Вирата, а Вирата е Първичното същество. Всъщност не сме интегрирани
изобщо, защото имаме различни инкарнации. Дори и да не сте абсолютен атеист, дори и да не казвате, че не вярвате в
Бог или вярвате в някакъв анти-Бог, или пък вярвате в Бог, то вие вярвате в един фрагментарен Бог, в Неговите
различни аспекти и не го виждате в Неговата колективност. Трябва да видите, че Той е един Бог.

Всички казват, че Бог е един. Разбира се, че Бог е един. Аз съм една личност, но също съм и домакиня. Трябва да
върша определена работа в домакинството. Но също съм и нечия сестра. Аз съм също и ваша Майка, както и майка на
Моите собствени деца, а също и баба. Така че аспектите на работата, която трябва да върша, са много различни. А
работата трябва я върши една личност. Когато говорим за Бог като един, си мислим, че Бог е Гибралтарската скала,
един-единствен къс. Дори Гибралгарската скала не е от едно парче. Сякаш всичко, което не можете да видите, е едно
парче. А трябва да бъде комплекс или смес от различни неща. Тогава как може Бог да е един къс от нещо, коeто виси
някъде във въздуха? Бог е един, а сякаш не може да съществуват различни Негови аспекти. Бог има много аспекти,
които трябва да разберете.



Усещам, че има две представи, които действат в този свят. Едната е, че хората вярват, че има само един Бог, а другата
е, че не може да има различни аспекти на Бог, което е погрешно. Христос е казал: “Тези, които не са против Мен, са с
Мен”. Тоест това е една ментална представа за Бог, че Той е просто като Гибралтарската скала.

Вижте, тук има много лампи. Те всички дават една светлина за всички нас. Не ни дават отделна светлина, нали така?
Бият ли се те една с друга? Що за борба ще е това? Те (лампите – б.пр.) добавят още светлина към светлината.
Пендалът е един, но имаме много лампи. Не можем да минем само с една лампа.

В различни периоди трябва да се роди определена личност. Във всеки период трябва да се роди една личност, която
да просветли определен аспект от човешкото знание и съзнание. Трябва да има разнообразие, защото човешките
същества са различни. А такова разнообразие има когато, да речем, подкрепяте нечия десностранност, тогава би
трябвало да има друг, който ще подкрепя нечия друга левостранност. И всичко действа толкова добре в нас, но само
човешките същества в ината и невежеството си не могат да го видят. Ако погледнете по целия свят, всички ние сме
създадени по един и същ начин. Разбира се, има разнообразие във външния вид. Индиецът изглежда като индиец, но
дори в Индия може да видите, че индийците имат най-различни лица. Може да откриете всякакви цветове и всякакви
форми на лицата. Индия е единственото място, където можете да намерите всякакъв тип хора. Има хора приличащи
на руснаци или на японци, на китайци, или приличащи на африканци. В тази страна има всякакъв тип хора, за да се
види, че всички типове хора могат да се нарекат “раса на Индия”.

Не винаги невежеството кара хората да забравят, че всички ние сме едно. Всяко човешко същество се смее по един и
същ начин. Или го прави по различен? Ако трябва да яде храна, я дъвче по един и същ начин. Плаче по един и същ
начин. Когато плаче, плачът му е еднакъв. Реакциите му са едни и същи. Например, ако една жена е ядосана на
съпруга си. Вчера гледах една видеопрограма с брат ми и се изненадах колко универсални сме в нашите реакции.
Програмата показваше как една жена се ядосва на съпруга си и как тя се държи. Ако видите всички действия, които
са изобразени, ще се учудите. Тези действия се правят от всички жени по целия свят, а реакциите на мъжа, ако ги
видите, са еднакви за всички мъже.

Знаете, че съпругът ми беше секретар на Лал Бахадур Шастри и ходи последния път заедно с него в Ташкент. Но
веднъж отиде с него в Югославия и там жената на генерал Тито се сприятелила с госпожа Шастри. Двете станали
големи приятелки. Така че г-н Шастри предупредил жена си да не вземе да плаче на раздяла като типична индийка,
само защото са прителки. И горката жена през цялото време сдържала сълзите си. Но после ми каза: “Контролирах се,
но тя първа започна да плаче и то силно. Разплака се на глас и взе да ме прегръща. Така че повече не можах да се
сдържа и започнах и аз да плача”. А двамата съпрузи взели да гледат в земята.

В общи линии всички жени и всички мъже по света реагират по един и същи начин на определена ситуация. И можете
много ясно да видите реакциите им, когато става въпрос за деца. Всички реагират еднакво, по един и същи начин. Да
речем, че хората разберат, че две деца за притиснати някъде или че нещо им се е случило. Целият свят ще се
притеснява за тях, за това как да бъдат спасени. Ще мисли как да бъдат спасени. Целият свят ще се моли на Бог: “О,
боже, моля Те, спаси тези деца. Те са в беда.” Всички ще се тревожат, сякаш това са техните деца. Така е и когато
става въпрос за смъртта. Виждала съм го. Когато космическият кораб трябваше да се приземи и хората се тревожеха,
че екипажът може да загине, зная, че във всяка джамия, във всеки храм, във всяка църква, навсякъде хората се
молеха за американците. Никой не мислеше от каква религия са те, дали са американци. За всички хора космонавтите
бяха човешки същества. Вижте, човешката взаимовръзка започна да действа. В този момент хората не мислеха от коя
страна са космонавтите, какво са направили американците на индийците, нищо подобно. Всеки се молеше на Бог и
искрено желаеше да бъдат спасени. Как забравихме тогава, онова, което ни се случи? В този момент се докоснахме до
реалността и това беше истинското.

Да вземе и друг пример, когато евреите бяха преследвани от Хитлер, всички им симпатизираха. Но когато същите тези



евреи взеха да притесняват мюсюлманите, симпатиите на всички се насочиха към мюсюлманите. Защо тогава не
мислим за религия? Дори евреите симпатизират на мюсюлманите. Тогава не мислим за различията помежду ни. Не
съм чула някой да казва: “Добре, те са наказани.” Дори и евреите.

Онази човешка частица в нас започва да се тревожи, когато види, че друго човешко същество бива измъчвано.
Разбира се, поради ужасните идеи на фанатизма, или поради страх или агресивност, или поради нещо друго, може да
се опитваме да бъдем жестоки. Попитайте например хората в Германия как се чувстват заради масовите убийства
(през Втората световна война – б.пр.). Те просто навеждат глави и казват, че не са били на себе си. Че не знаят какво
са правили, не знаят как се е случило, как е станало.

Така че когато насилието свърши, се замисляте: “О, боже, аз съм човешко същество и те са човешки същества”. Така
се появява това единство, това чувство, това съзнание. Не съвсем така е при животните. Ако животните трябва да
направят нещо, ако трябва да са активни, те са заедно. Но ако някое от тях умре, не се тревожат. Ако му има нещо на
едно маймунче, майката ще се тревожи - ще скимти, ще крещи. Но ако малкото е умряло, тя просто ще го остави и ще
продължи. Единствено човешките същества могат да чувстват това единство и това съзнание ни е дадено с идването
на Шри Кришна. Той ни даде това съзнание. Той го поддържа вътре в нас.

Трябва да възприемем Шри Кришна като Този, който ни дава съзнанието за човешките взаимоотношения. И винаги
когато има проблеми в това отношения, Той се проявява. Например, казаха ми, че някои хора вярват, че Шри Кришна
се е появил отново като Мохамед Касни, за да даде урок на ужасните брахмини, които правят пари от храма. Много
индуси вярват в това, че за да накаже ужасните брахмини, които правеха пари, Той трябваше да се появи отново като
Мохамед Касни и да разруши идола, който им носеше толкова пари, а брахмините изцеждаха парите на нещастните
вярващи, които идваха в храма. И това беше единственото, което можеше да направи.

Трябва да разберем, че когато не сме интегрирани, не можем да почувстваме единението на нашето същество и не
можем да бъдем интегрирани. Това трябва да осъзнаем. Умът ни работи по един начин, сърцето ни работи по втори
начин, черният ни дрoб (вниманието – б.пр.) работи по трети начин. Казвала съм ви, че съм доста изненадана, защото
когато пророците казаха да не се пие, хората, които следват техните религии, продължиха да пият. И освен това
хората забравиха за религията. Гледат как някой влиза в кръчмата, а после на излизане се клатушка и пада. А после
сами влизат в същата кръчма, за да стигнат до същото състояние. Защо? Защото умът им казва да не го правят. Умът
им казва да не влизат, мозъкът им казва да не го правят, но сърцето им е слабо. Не могат да не го направят. Имат
своите навици. Всички навици идват от този вид дезинтеграция. Ние сме толкова дезинтегрирани вътре в нас, че ако
човек иска да направи нещо, той просто прави обратното. И това е причината, поради която приемаме този вид
ограничаващи и сковаващи условия в живота, както беше казано от Мохамед за музиката и за всичко останало.

Музиката се е появила от любовта на Бог към нас. Всичко, което не е насочено към Божията любов, не е музика. Ще ви
дам един пример. Имаше една жена, която пееше вид кавали, а Аз бях в комисията по цензура. Аз цензурирах нейното
кавали и казах, че това не е кавали. Тя ме попита защо и й отговорих, че това се нарича муджара. То е ужасяващо
чувствено, ужасно нещо. То е обида към Бог. Не може да се пее така. А тя настояваше, че това е кавали. Казах й:
“Знаете ли, че този вид кавали никога не са били изпълнявани от жени и никога не са правени в такъв мръсен стил?
Пеете кавали като проститутка”. Винаги тази музика е била в прослава на Бог и затова Мохамед Сахиб е казал, че
всяка музика трябва да бъде във възхвала на Бог. А дори по времето на Шри Кришна всяка музика трябваше да бъде
направена само за раса. Ра е енергия, Са означава “свят”. С Радха свиреха заедно, свиреха раса и по този начин караха
енергията да циркулира и да ги интегрира, а също и като пееха правеха същото. Но виждате, че хората не го разбират.
Използват музиката за чувственост. Това е против Бог. Музиката ни е дадена за възхвала на Бог и за нищо друго. А не
за правенето на всякакви мръсни неща и пеене на всякакви странни песни.

Представете си какви реакции са залегнали в нас. Въпреки че той (Мохамед – бел. пр.) казваше, че всяка музика
трябва да е в името на Бог, се появиха такива хора като Оронзи, който не може да прави музика. Той беше толкова
назадничав и другите мюсюлмани, които се появиха, не пееха кавали или нещо подобно, а ужасни гузули, описващи



раздялата на мъж и жена и всякакви подобни мръсотии.

С такъв дезинтегриран (неустановен – бел.пр.) характер хората се захванаха с каквото им се изпречи пред очите, само
за да угодят на себе си. С появата на Омар Хайам ... Кой е той? Той е анти-бог, абсолютно антибожествен човек.
Ужасен! Но хората високо го ценят. Каква е тази поезия? Но я ценят. Защо? Защото неустановената част от сърцето им
харесва как той пее: “О, нека пием. Какво има толкова в този живот? Не знаем какво ще се случи...”. Само защото
Мохамед Сахиб е казал, че не бива да се пие, той пее такава песен. Такава е поезията на Омар Хайам, който е
уважаван навсякъде. И в Ирак, където сега друг ужасен човек – аятоллах Хомейни – се роди, той е считан отново за
велик поет. Не знам за какво го уважават. Какъв контраст! Поетът Омар Хайам да пее мръсни песни?! Те не са във
възхвала на Бог. Музиката, коато не е във възхвала на Бог, не е музика, а тиня, мръсотия.

Класическата музика в Индия се базира на АУМ . Дори във Вишудхи чакра, когато Кундалини стигне до нея образува
звуците А-У-М, и всичките 16 гласни идват от шестнадесетте нейни чакри или под-чакри, от листенцата на Вишудхи
чакра. Те са биджа-мантрите на Вишудхи чакра. Всички гласни идват от там и когато пеем мръсни песни, разваляме
Вишудхи чакра. Затова всички хора, които пеят мръсни песни, се захващат с пиене, защото – мисля – не могат да
понесат онова, което правят. Те не могат да пеят тези лоши песни освен ако не се захванат с нещо като бягство от Бог.

Така музиката и пиенето се хванаха ръка за ръка. На Запад музиката разруши всичките си традиции, защото у хората
не остана разум да разпознават (истинската – б.пр.) музика, да разберат, че е е предназначена само за Бог. Всяка
музика, всички раги трябва да възхваляват Бог. Ние (в Индия – б.пр.) нямаме система от различни намази (молитви –
б.пр.), но имаме система от различна музика. По различно време трябва да се свири определна музика, която да
описва вашето настроение, а всяко описано настроение трябва да се съотнася към Бог. Няма такова настроение,
което да е радостно за Духа и да не се свързва с Бог. Всеки може да се радва на такова настроение. Дори виватса
може да носи радост. Човек може да го слуша и да вижда тинята и мръсотията, Лявата страна. Всичко това е научно.
Нашата музикална система е изключително научна, защото е получила формата си всъщност от движението на
Кундалини в различнити под-свари . Тези седем свари са вградени в нашите седем чакри. Започваме със Са, после Ре,
Га, Ма (Майката), Па, Дха, Ни . Моето име също започва с Ни. Тези седем свари са вградени със седемте ноти, а също
има други свари, които стоят зад други чакри и така стават общо дванадесет свари.

Но никой не разбра истинското значение на музиката. Шарада, или богинята Сарасвати, е тази, която внася в нас
метода на Вирата и ни казва как да пеем. Тя ни казва какво е приятно на Бог. Сега си помислете как са създадени тези
раги . Защото първо се поставят нотите, ароха и авароха, възходящи и низходящи, което е било приятно на Бог. По
такъв начин са били създадени тези мелодии. Мелодиите бяха фиксирани. Не може да променяте мелодиите, нотите,
защото беше установено чрез вибрациите, че когато се пеят по този начин, те въздействат и Духът се пробужда. Те
свиреха на вийна и бяха открити точните свари, точните свари, които наистина ви карат да се чувствате добре.

Знаете вече, че хората, които идват от Запада, не разбират индийската музика на умствено ниво, но я разбират на
духовно ниво, защото Духът в тях се изпълва с радост и вибрациите потичат. Смисълът на музиката, описанието на
музиката беше направено от Шри Кришна. Той е Този, който учи на талла . Разбира се, можем да кажем, че Шри Шива е
Този, който танцува талла. Но Този, който го описа за човешките същества, който даде посланието на този свят какъв
трябва да бъде талла, е Шри Кришна чрез танцовите си движения. Той пъддържа талла през цялото време. Както
начинът, по който Той стои подсказва как поддържа талла, но Той свиреше на мурдли (индийска флейта – б.пр.), също
за да покаже, че музиката е всъщност Божията любов. Музиката е изказ на Божията любов, която ви успокоява, която
ви пречиства, която ви прави щастливи и ви носи радост. Ето това подсказа Той чрез своята музика. Никога не е писал
поезия, нали? Никога не е писал поезия като такава, но когато говореше в проза, стигаше до същността. Просто
думите му бяха дълбоки. Разбира се, хората се опитаха доста да ги развалят. Усещам го, когато хората го цитират. Но
когато Той наистина я създаде, го направи за хората, за да могат те да създават поезия от прозата, от прозата.
Направи я комуникативна (разбираема – б.пр.).

Защото в началото хората можеха да разбират само музиката, ритъма на музиката. Те не разбираха много думите и



нещата, но Той го направи възможно. Дори ако четете Корана, малкото думи преди началото на всяка глава, не са
разбраеми за никого. Те не са нищо друго освен биджа-мантри, но са поставени там, защото се знаеше, че хората няма
да ги разберат. Може да не разбирате всички тези неща. Може също да не разбирате и Мен, възможно е. Но каквото и
да бе сторено, беше направено за ваше хийта . Ето това се случи по времето на Шри Кришна – Той установи понятието
хийт, защото бе казано, че трябва да говорите истината и да бъдете милия, прийа, цар. Посланието на Шри Кришна е,
че трябва да говорите мило. Онези хора, които имат подходящо установена Вишудхи чакра, говорят много мило,
гласът им има омагьосващото свойство да грабва сърцата на хората, да не ги унижава, а да ги извисява.

И Той каза: “Трябва да говорите сладко”. Това е най-важното. Всичко казано от Него беше толкова мило, че Той
създаде от думите си лийла (Божествена игра – б.пр.). Той играеше лийла. И каза: “Този свят не е място, където да
бъдете сериозни, груби, напрегнати, а той е лийла. Просто вижте лийла, театъра.” Така че всичко е много сладко. Ако
гледате на света като на театър, той става нещо мило. Сладостта е когато видите някой да се опитва да се прави на
интересен, да се радвате на това, знаейки, че е театър. Няма да се притеснявате ако убият някого. Знаете, че е
неистинско, че е театър. Тече представление. Той казваше на хората, че всичко е лийла, така че те да не стават
сериозни, а всъщност да започнат да участват истински в театъра. Това е като да гледате някой в ролята на Шиваджи
Махарадж. Друг актьор се появява на сцената с меч в ръката. Този Шиваджи Махарадж не е добър актьор и така си
обърква ролята, че удря другия актьор. Ето това е театър, а Кришна го превърна в лийла, Божествена игра, която без
съмнение е театър.

Когато получите Реализация, започвате да виждате театъра и играта. И сигурно сте виждали, че почти всички Сахаджа
йоги винаги се смеят, защото виждат начина, по който се случват нещата. Дори и да видят гуру, който не се държи
подобаващо, те просто се смеят, наистина. Днес някой каза: “Майко, занимавал съм се с всякакви глупости, а сега
просто им се смея”. Отговорих му: “Така и трябва. Какво си правил?”. А той отвърна: “Ходех при един гуру, който
раздаваше имена. Такива усилия положих: ходих при разни хора, разказвах им за себе си, препоръчвах се. Но понеже
не бях много богат, не можах да получа име. Как ли не молих този гуру да ми даде име, а той все казваше да изчакам.
Казах му, че съм дал толкова много пари, че съм си дал всичко и затова трябва да получа име. И накрая той ми даде
име. Започнах да го повтарям и съвсем полудях, получих главоболие. А гуруто ми каза, че трябва да страдам и че ако
не страдам, ще трябва да влача този товар, за който сам съм се молил”. Когато този човек дойде при Мен, изглеждаше
като паднал от небето. Всъщност изглеждаше доста странно, когато дойде при Мен. Но сега е напълно излекуван и не
можах да го позная, когато го видях наскоро. Възкликнах: “О, боже, това ти ли си?” А той отговори: “Сега просто се
смея над това. Виждам как хората са глупави и ходят при тези фалшиви гуру, за да следват фалшиви идеи и фалшиви
концепции и как пропускат най-главното”. После ме попита: “Майко, трябва ли хората да стигнат до границата на
разрушението, за да дойдат при Вас?”. Отговорих: “Не знам за тях. Те си решават”. Но е истина, че хората са толкова
глупави, та много по-лесно се захващат с всички тези идеи и негативни неща, отколкото с положителните, защото
тяхната Вишудхи чакра е замърсена.

Ако Вишудхи чакра не е засегната, ръцете ви усещат по-добре (вибрациите). Много хора, които са получили
Реализация, не усещат вибрациите, защото тяхната Вишудхи чакра не е наред. Какво означава Вишудхи чакра да не е
наред? Преди всичко, че по характер не сте колективна личност, по характер. Не сте човек, който се радва особено на
колектива. Като хората, които недоволстват: “Искам това, искам онова... Искам да спя в хубаво легло. Трябва да имам
това, трябва да направя онова...”. Прекалено много “аз”. Те твърде много повтарят “аз, аз”, защото и егото, и
суперегото започват от Вишудхи чакра. Вижте, един егоистичен човек не е изобщо в състояние да види колектива,
защото е отделен от останалата му част. Неговото Ахамкара (его – б.пр.) покрива съществото му (Себето – б.пр.)
толкова много, че човекът не може да се радва на колективността.

Като дете Шри Кришна живееше с гопите, с децата. Грижеше се за техните крави. Ще откриете, че нито една от
инкарнациите не се интересуваше от богатите хора или нещо подобно. Кришна живя сред много обикновени от
светска гледна точка хора. И там Той игра и върши всички тези сладки номера. Крадеше маслото, крадеше го. И много
хора, които го критикуват, казват: “Той е крадец”. Да, той беше крадец. Беше крадецът на крадците. Така че Той
крадеше маслото, защото жените носеха това масло в Матхура, за да получат пари. А то придаваше повече здраве на



всички онези ужасни ракшаси, които живееха в Матхура. А Той не искаше жените да ходят и да им носят добро здраве
(давайки им масло). Така че беше най-добре да краде маслото, така че то да не стига до ракшасите и те да гладуват и
да имат недостиг на витамин А и Д – както бихме казали – и да страдат от чупливи кости, ръцете им да не бъдат силни
и здрави, когато повдигат оръжията си. Така че това беше начин да им нанесе удар, та да не могат да се бият със
силите на доброто. Чрез това Той доказа, че една по-висша цел трябва да бъде постигната, отказвайки се от
незначителни и глупави по-малки цели. Хийта, основното нещо е хийта, защото Той каза: “Не казвайте истината,
защото иначе хората ще бъдат наранени”. Тогава какво би трябвало да направите? Да не нараните хората, като не
кажете истината? Или казвайки истината, да нараните хората? И двете неща едновременно не стават. Например, ако
Аз кажа на някого: “Толкова си зле”, той ще се докачи. Ако не му го кажа, човекът е загубен.

Той откри решението, казвайки: “Сатйам вадет, Хийтам вадет, Прийам вадет” (“Или да бъде истина, или благоденствие,
или обич” – б.пр.). Постави думата хийта по средата – хийта означава “добро за вашия Дух; онова, което е добро за
вашия Дух”. Думата хийта значи “добро за вашия Дух” и няма нищо общо с материалните неща. Значи “за вашия Дух”.
Например, ако Аз кажа на някого да не прави нещо, той може да ми се разсърди. Но ако разбере: “Онова, което Майка
ми казва, е за мое добро”, той ще го направи и от това ще спечели за своята хийта. Или ако не го направи, или - ако да
речем - Аз не му го кажа, или той не знае, или дори и да му кажа, той пак не го направи, по-късно този човек ще се
почувства зле. Това не е прийа за неговия Дух, не е прийа за него. Така че ако правите нещо, което е хийта за някого,
понякога трябва да кажете неприятни неща на този човек, понякога това може да изглежда доста болезнено. Наскоро
казах на един човек да не лекува никого, защото не е достатъчно силен за това. Той много се засегна. Затова му казах:
“Добре, тогава върви и лекувай другите, но не се връщай после при Мене”. И той свърши в лудницата. Какво да кажем
сега, когато се озова в лудницата? Онова, което казах, беше ли за негова хийта? Трябваше ли да се ядосва? В края на
краищата ако кажете нещо хийта – въпросът е да се каже, не да се прави – ако кажете нещо хийта с вашата Вишудхи
чакра, то в крайна сметка става прийа, което значи “държа в скута си”. Така че или казвайте нещо добро за Духа, или
иначе просто не говорете.

Но хората говорят на другите, за да ги поправят и защото са агресивни. А трябва да го правят от любов. Хийта
означава нещо “направено с любов”. Ако искате да кажете нещо на някого от любов и което смятате за необходимо,
третото условие е да имате адийка. Трябва да имате правото да го кажете на този човек. Ако нямате право, просто си
замълчете. Нека Бог да се погрижи. Вие не отговаряте за никого. Но ако трябва да кажете нещо с любов и имате
адийкар (правото- б.пр.), то трябва да го направите. Ако нямате адийкар, не бива да казвате нищо на никого, освен ако
то не е абсолютно прийа за този човек, включвайки и неговата хийта. Ето това наложи Той – не бива да правите нищо,
което е анадийкар чиста, тоест за което не сте упълномощени. Да речем, някой идва при Мен и пита: “Къде е човекът,
когото искам да убия?”. Тогава каква е истината? Трябва ли да му кажа “Добре, истината е еди-каква си. Върви и го
убий”? Погледнато направо, според общоприетите правила - може би. Аз не зная, изобщо не разбирам държавните
закони или човешките закони. Всъщност нещата не стоят така. Тогава какво ще кажете на такъв човек? Просто си
замълчете. Той не е адийкар, няма правото да иска или да получава тази информация от вас. Просто замълчете, Аз ще
свърша останалото. Този човек може и да ви набие, но вие просто кажете, че не знаете. Той е анадийкар (няма
правото, пълномощията – б.пр.). Това се е случвало много пъти на онези, които са – можем да ги наречем – големи
патриоти и са се борили за свободата на своята страна, а хората са искали да изтръгнат информация от тях. Те
страдаха, страдаха, но не казаха нищо. И не от страх, а от любов към своите приятели, които се бореха за свободата на
своята страна. То бе правено много пъти в нашата страна. Така че не казвайте нищо, което не е адийкар за другия
човек. Той няма право да ви задава такива въпроси.

Ето така човек трябва да има голямо разграничение и това ни разграничение ни е дадено от Шри Кришна. Много хора
питат: “Майко, при тази ситуация какво да правя? В онази ситуация каво да правя?” Това означава, че не са развили
добре Вишудхи чакра, за да имат разграничение. Не са еволюирали, не са достатъчно зрели ако ми задават такива
глупави въпроси. В състояние на Нирвикалпа не ми задавате никакви въпроси. Знаете какво точно трябва да бъде
направено, кога да викнете на някого, кога да запазите спокойствие, кога да замълчите, кога да кажете нещо, докъде
да стигнете. Всички тези качества се развиват чрез подходяща Вишудхи чакра, защото го правите за хийта (благото –
б.пр.) на друг човек. Понякога повече си струва да запазите спокойствие. Ето на това ни научи Той. И не само ни научи,



но постави в нас разграничението като част от Вишудхи чакра. Установи в нас силата да наблюдаваме като свидетели
театъра, да бъдем необвързани.

Той беше Йогешвара. Той беше Йогешвара, Ишвара на Йога. Той беше Този, който дава Йога. Естествено, защото Шива
е Този, който трябва да бъде постигнат. Но Шри Кришна е Този, който ни помага, Той е Акбар (Всемогъщият Бог –
б.пр.), Той е Махалакшми Татва (Принципът на духовна еволюция – б.пр.), централната пътека, която ни води до Шива.
Той е Този, който ни отвежда там. Той е подкрепян от всички пророци. Той работи за великото дело на еволюцията.
Така че човек трябва да разбере много ясно, че ако нашата Вишудхи чакра е наред, се развиваме така, че да имаме
точното разграничение в Сахаджа Йога. Изнамираме теми, по които говорим така, че хората се чувстват прийа (обич),
които оценяват, харесват им като прийа (обич), любящи са и са за хийта (благото) на хората. Дори ако понякога трябва
да кажете нещо остро или може би мълчанието ви ги наранява, това няма значение. В крайна сметка то ще им донесе
хийта. Така че крайната цел е хийта, която господ Кришна имаше предвид – да се прави хийта.

Той е Авара Шакти, която имаме – убийството. Много хора го критикуват за това, като джайнистите. Вижте, Шри
Кришна имаше един братовчед на име Инахат. Но Инахат не беше Шри Кришна, а беше обикновено човешко същество,
достигнало известни висини в еволюцията. И той беше изпълнен с едно особено чувство на отвращение към
убиването на животни. Естествено, убиването на животни не е много добро нещо. И той обикновено не го правеше, но
за сватбата си трябваше да го стори. И така разви толкова силно отвращение към убиването на животни, че започна
нещо различно от истинския джайнизъм (основан от Махавира – б.пр.), нещо в съвсем друга посока, казвайки, че не
трябва да има никакво убиване на животни. И се стигна до толкова смешно и странно положение, че буболечките
станаха по-важни от човешките същества, дори комарите бяха по-важни. Щом видите тези хора, които вървят с
мрежички, покриващи лицата им, ще разберете. Всичко беше сведено до една крайна безсмислица.

Шри Кришна ви дава разграничение и това е много, много важно. Защото всички ваши проблеми на липса на
интеграция изчезват, когато имате разграничение. Но в повечето случаи Вишудхи у хората не е наред. От една страна,
имаме (проблеми) с дясна Вишудхи, която ни дава агресивност, чрез прекаленото ни говорене нападаме другите.
Повечето политици имат тази способност. Но ако в тях влезе и медум, медиум от надсъзнанието, както това стана с
Хитлер – Хитлер се учеше от някои тибетски лами, които го научиха на онези мръсни номера да държи в подчинение
хората и успяха да вкарат в тях мъртви духове – те убиват стотици хиляди човешки същества.

Друг проблем е лява Вишудхи. Подобни хора също нямат чувство за колективност, защото се страхуват от другите. Те
са толкова негативни, винаги виждат отрицателните страни на другия човек. Виждала съм хора, които идват при Мен
и говорят за всеки един Сахаджа йоги, какво не е наред с този или онзи Сахаджа йоги. И нищо за положителните
черти, виждат само отрицателното. Така че те нямат колективност, винаги изпитват страх, през цялото време се
страхуват от другите, защото нещо в самите тях ги плаши. Така че тяхната лява Вишудхи е силно блокирала, понеже се
чувстват виновни. Ще се изненадате, че по-специално хората на Запад, за които се предполага, че се агресивни, имат
ужасен ляв Вишудхи. Тъй като с действията си те натрупват огромна вина вътре в себе си. Виждат как са се държали,
как техните общности са се държали, как са се държали страните им. И развиват голямо чувство за вина в ума си. Още
повече, че както Браханас ви каза, корените са отрязани, отрязани са и вие започвате да се държите по един
анти-божествен начин, даже без да разбирате, че това е напълно погрешно. Наистина е така. Появява се (проблем с)
ляв Вишудхи и хората се чувстват виновни, въпреки че правят погрешни неща със съзнанието, че действат правилно.
Чувстват се виновни подсъзнателно, защото човешкото съзнание действа. И тази вина се натрупва, колкото и да го
отричат, а тяхната Лява страна блокира и имат проблем с ляв Вишудхи. Така че човек трябва да каже: “Майко, аз не
съм виновен”. Това е един друг вид его, където реакцията на егото се крие в лява Вишудхи. И с този вид его човек
започва да се чувства виновен: “О, не биваше да правя това, не биваше да правя онова”. И двете прояви са грешни.
Когато сте наляво, нападаме и измъчваме себе си. А когато сте надясно, измъчвате и нападате другите.

Да бъдете в центъра е единствено възможно ако вашата Вишудхи чакра е наред. Иначе не става. Виждали сте, че при
много хора, когато получат Реализация, те не чувстват еднакво вибрациите по двете си ръце. Причината е, че нямат
равновесие, което се проявява по дланите. Тези хора нямат баланс. Дланите са много важна част от човешките



същества след Сахаджа Йога. Ако дланите нямат равенство, еднакви вибрации, тогава нещо не е наред с вас. От която
и да е страна да нямате вибрации – да речем, че нямате вибрации върху лявата длан, или я чувствате много тежка или
гореща, то определно сте десностранна личност – то имате проблем в тази страна. В този случай може Лявата страна
да липсва (да е изчерпана – б.пр.) напълно. Онези хора, които нямат усещания за Лявата страна, също са
десностранни. Но ако имате повече вибрации върху лявата ръка и не чувствате никакви върху дясната, това също
означава, че сте десностранна, а не левостранна личност. Но ако е точно обратното, то тогава сте левостранна
личност (с повече вибрации върху дясната и без никакви върху лявата; или с много тежка или гореща дясна страна –
б.пр.). Всичко това означава, че липсва равновесието, ръцете ви говорят, че трябва да бъдат балансирани.

И трябва да знаете, че само с мислене няма да преодолеете проблемите си. В Сахаджа Йога трябва да работите с
ръцете си. Както съм ви казвала, само с мислене не можете да подкарате колата си. Трябва да използвате ръцете си.
Трябва да използвате ръцете си с пълното познание за това къде се намирате, какво представлявате и какво
означават тези вибрации. Трябва да използвате ръцете си. Когато започнете да ги използвате за всякакви
практически цели, другите могат да си помислят: “О, тези хора сигурно са луди – правят разни неща с ръцете си”. По
същия начин са мислели и преди, когато Мохамед сахиб е учел хората да използват ръцете си. Всички са се смеели, но
сега никой не се срамува, никой не се смее на това, но пък го правят механично, а не както Той им каза.

Преди всичко, изплозвайте ръцете си за вашите собствени нужди, за себе си. Тези същите ръце могат да ви помогнат.
Кундалини вече е събудена и преминава през всички центрове по една много тясна пролука може би, но я има. Така че
първо издигайте все повече нишки от Кундалини. Можете да го направите с ръцете си. Това е кръг – когато ръцете ви
се издигат, тя започва да тече все повече през ръцете ви. Единствено ръцете ви могат да я издигнат и да я накарат да
потече. Направете си бандан, издигнете Кундалини и внимателно изучете всички тези въпроси. Ръцете ви са много
важни. Ако ръцете ви не действат, внимавайте. Като начало, трябва да имате вибрации върху дланите си. Някои хора,
които имат проблеми с ръцете си поради предишните си животи или по друга причина, могат да чувстват чакрите си
на съответните места по тялото. След известно време започвате да ги чувствате чакрите си и в мозъка. Няма
значение. Никога няма да се почувствате така некомфортно, че да не можете да се справите. По-късно изобщо няма
да чувствате чакрите си, нищо няма да чувствате. Просто ще си кажете: “Ето това е”. Край, просто го знаете. И то идва
от Вишудхи и тогава просто го казвате, казвате го.

Най-важната функция (качество – б.пр.) на Вишудхи чакра е да бъде чиста и изчистена, защото ако трябва да казвате
мантри, Вишудхи трябва да е изчистена. Всички мантри трябва да имат помощта на Вишудхи. Когато някой друг гуру
ви дава мантра, първото нещо, което откривате, е, че блокира лява Вишудхи или някоя друга чакра, атакувана от този
гуру. Но първо се проявява лява Вишудхи. За целта използвате мантрата “Мантра Сиддхи”. Мантра сиддхи (силата на
мантрата – б.пр.) идва в човека, когато неговата лява Вишудхи е наред. В противен случай не може да сте мантра
сиддха (имащ силата на мантрата – б.пр.). Иначе каквато и мантра да повтаряте, ще бъде механично. Лява Вишудхи
трябва да е наред ако трябва да казвате мантрите по подходящия начин, за да бъдат ефективни, за да бъдат мантрите
просветлени. Дори “Аллах ху Акбар” няма смисъл ако левият ви Вишудхи не е наред.

Така че в Сахаджа Йога ще видите как лява Вишудхи и дясна Вишудхи са важни за вибрациите. Вишудхи чакра играе
огромна роля в Сахаджа Йога, зящото тя се свързва с Вират, с Цялото. И стигате до точката, където разбирате, че чрез
Вишудхи чакра познавате Цялото, Акбар. Вие се свързвате, връзката се установява чрез Вишудхи чакра и я чувствате,
свързани сте. Да предположим, че ръцете ви са отрязани, все още можете да получите Реализация и мнозина я
получават. Но ако ръцете ви не са непокътнати, тогава връзката, комуникацията е бедна, недостатъчна. Може би
по-късно самата ви чакра ще развие тази комуникация. Но най-лесният начин да почувствате комуникациите е върху
ръцете, ако дланите ви са чувствителни.

Така че проблемът е как да запазим Вишудхи (в добро състояние). Казаха ми да приключвам с лекцията си по-бързо,
така че скоро ще тръгна. Но мисля, че днес трябва да привърша с Вишудхи чакра. Какво би трябвало да правим, за да
запазим в ред Вишудхи чакра? Откраднете маслото и го изяжте! /йогите се смеят – б.пр./ . Трябва да ядете масло,
защото има витамини А и Д, специално Д. Така се натрупва калций и ставате силни. Ако просто взимате калций без



масло, тогава се появява проблем. Опитайте се да приемате масло, винаги когато имате проблем с Вишудхи - на
физическо ниво, казвам. Можете да поставите маслото в топла вода, да го разбъркате и да го изпиете. Вишудхи чакра
се грижи за охлаждането, защого когато черният дроб работи, произвежда топлина и тялото се загрява. А Вишудхи
чакра е тази, която всъщност го охлажда. И когато имате проблем с изсъхването на епителните клетки на лигавицата,
най-добре е да приемате масло във вода или масло през лятото. А не въглехидрати, без въглехидрати. Тогава може да
ядете колкото си искате масло, но няма да наддадете. Ако можете напълно да се откажете от въглехидратите, ще
имате сатви сакара (под формата на истина; с/в истинна форма – б.пр.), абсолютно. Не бива да докосвате
въглехидрати и ще се изнедадате, че ще получите сатви сакара. Яжте масло и протеини, яжте пълномаслени продукти
и сметана – нищо няма да ви стане. Просто за протеини приемайте всякакви бобови култури, а вместо захар – мед. Но
не въглехидрати. Въпреки че днес, както знаете, медът го правят от захар. Така че ако межете да избегнете
въглехидратите и да ядете нещата, кото ви казах, здравето ви ще бъде добро. Но ние сме пациенти (болни – б.пр.),
имаме всякакви дисбаланси и затова казваме: “Добре, щом имам проблем с черния дроб, няма да ям захар”. Но ако
просто се откажете от захарта, това няма да помогне. Първо трябва да коригирате черния си дроб и тогава можете да
се откажете от захарта много лесно, без проблем. Но не преди това, както докторите казват най-често да не ядете
захар. Мазнините излизат от тялото, придавайки мекота на лигавицата – изхвърлят се. Не остават там, защото ако
липсват въглехидрати, манините не се задържат в тялото. Можете да го проверите вкъщи. Ако поставите масло на
дланта си и я измиете само с вода, то не се отмива, стои си там. Няма въздействие, но се е залепило. Не може да се
премахне. Но ако поставите въглехидарти или захар, можете да го премахнете. Не можете да разтворите маслото ако
не поемате въглехидрати. Но тук става въпрос за съвсем здрави хора. Аз не мога да го направя, защото никой не ми го
позволява. Всички се възползват да ме хранят, като че ли съм някакво кошче за отпадъци. Аз не ям. Би трябвало да
давате на Майка един вид айвидейа, съвсем мъничко. Но виждам хора, които искат да ми предложат огромни
количества. Ако хапна малко, казват: “О, какво прави Майка?” А Аз всъщност нямам нужда от това. Хората трябва да
разберат Моята природа. Но когато ми сервират, сервират толкова много, че не мога да го изям. Аз ям малко и това
ми стига. Изобщо нямам нужда да ям въглехидрати, изобщо. Не са ми нужни въглехидрати. Но хората казват: “Майко,
направих тези ладхус (сладки – б.пр.). Моля Ви, изяжте ги. Майко, направих еди-какво си. Моля Ви...” Божичко, какво
да правя? Трябва да страдам, за да ви доставя удоволствие на вас хората – и то от любов.

Много е лесно за разбиране, че не бива да насилвате никого с ядене. Поне изобщо няма нужда да насилвате Мен. Не
бива да карате никого да яде насила. Аз го правя, защото знам, че даден човек има нужда. Но вие не може да го
правите. Нямате разграничение. Когато имате разграничение, добре – тогава ще знаете кого да карате и кого не. Също
когато карате някого насила да яде, трябва знаете, че храната трябва да се вибрира. Ако храната не е вибрирана и
карате човека насила да яде, той ще има проблеми.

Първото и най-главното нещо, което трябва да разберете за Вишудхи чакра, е, че когато говорите, трябва да говорите
за Сахаджа Йога и за нищо друго. Особено когато трябва да държите реч. Познавах много Сахаджа йоги, които са все
още членове на тази или онази организация, членове на ужасни организации, които са против Бог. Да речем, тази
организация на “Харе Рама, харе Кришна“ е открито анти-христска. В истинския смисъл на думата е насочена против
Кришна, абсолютно. Всеки човек там, който обикаля и проси в името на Бог, има ужасна Вишудхи и всички тези хора в
крайна сметка страдат от всякакви пробеми с Вишудхи – рак и други – и накрая умират. А лицето на човек с добра
Вишудхи е цъфтящо, има светлина, пълно е като пълната луна. А ако кожата на лицето ви е увиснала, значи вашата
Вишудхи не е наред. При (добро) функциониране на Вишудхи, лицето ви трябва да грее. Лицето ви трябва да е
изгладено, подхранено и да блести. И очите ви трябва да блестят, защото Вишудхи също се грижи за очите, грижи се за
врата, за ушите, за носа. Ако Вишудхи чакра е развалена, засегната, имате проблеми на всички останали места.

Така че тези хора, които като лидера на тази организация пеят “Харе Рама, харе Кришна”, вършат дейност абсолютно
против Кришна. Нямате работа непрекъснато да повтаряте името на Кришна, като луди, нито за пеете пред хората,
носейки онези ужасни дрехи – тези рути и курти, ушити толкова странно, че онези хора не знаят как да ги носят.
Жените не знаят как да носят индийски сарита, мъжете си купуват бодита и си ги слагат на главите, бръснат си
главите. Шри Кришна никога не е правил подобно неща, никога не си е бръснал главата. Напротив, косите му винаги са
били описвани, в поезията винаги са описвали косата му.



Има една истори за един велик поет урду, който беше хиндуист. Но едни “таланти” го предизвикаха. Дадоха му един
куплет и казаха: “А сега го довърши”. А той им отговори: “………… ислам хе” /Шри Матаджи рецитира на урду – б.пр./. И
довърши стихотворението така: “Ислам хе, ………” /пак рецитира на урду – б.пр./ Отшелниците винаги са говорели за
поезия, но тук те бръснат главите си, слагат си един чаршаф на главата и само приказват. Кришна правел ли е такъв
фарс?

Той е Йогешвара с 16000 съпруги, тоест с 16000 сили. Той нямаше Сахаджа йоги да му помагат, но имаше съпруги.
Всички те бяха йогини. Той създаде целия този театър и ги взе за съпруги, защото иначе ако един мъж има жени за
ученици, тогава естествено го обвиняват в какво ли не. А като мъж Той трябваше да има и тези женски сили. Жените
винаги са силата, шакти. Така те станаха негови съпруги и Той беше Съпругът с 16000 жени. И ето как управлява петте
рани, елемента в нас. Той изигра всички тези номера, създавайки нов .... До къде може да стигнете във вашето
разбиране?

Така че всички онези, които се опитват през цялото време, всяка минута да призовават Шри Кришна, пеейки песни по
улиците и просейки в Негова чест – навсякъде се държат като просяци – не могат изобщо да бъдат подкрепени от
Кришна, никога. Той вярваше, че правото е на негова страна – би откраднал, но не би просил. Всички тези просяци се
появиха в името на Бог. Мисля, че да просиш в името на Бог е един от най-големите грехове. Виждала съм това да се
прави пред храмовете. Виждала съм тези хора да пеят и да просят в името на Бог пред храмовете. Да си факир значи
да просиш. И какво е това? Това белег на бадшах (господар, владетел – б.пр.) ли е? Шри Кришна беше бадшах, Той
беше Йогешвара! А онези просяци, те последователи на Шри Кришна ли са? Ужасна работа! Изглеждат толкова
нещастни, като зелки. А много хора си мислят, че са хипита. Естествено, ако живеете в смашана, в мъртви условия, сте
хипита. А нашата страна е толкова бедна, но поддържа тези просяци, докато те правят милиони. Това ли е начинът, по
който подкрепяме всички онези лами и ужасни хора, които се изсипват от Запада? Всички онези, които не стават за
друго, много лесно идват тук и пеят “Харе рама, харе Кришна”, четат “Гита”, казват наизуст няколко реда от нея и така
си преживяват чудесно. Във всяко село има по един-двама такива, които седят и просят. Можете ли да повярвате? А
нашето правителсто е прекалено покорно, за да проучи какви са тези хора, дето идват тук и просят в името на Бог,
защо просят по този начин? Ние си имаме толкова бедни, които просят в името на Бог. Защо да не ги съберем тях и да
ги нахраним, вместо да го правим за онзи ужасни хора? Всички тези хипита действат срещу Бог и срещу Кришна.
Когато напразно повтарят Божието име, Вишудхи чакра блокира. Те непрекъснато повтарят: “вах гуру, вах гуру, вах
гуру”. Толкова ли е евтин Бог, че да иска тези хора да повтарят името му? Или през цялото време тази майа да бъде в
главите им? Какво е това? Какво иста Той? Вашите пари или вещи? Всичко това продължава с години. Защо? Всички
тези неща причиняват проблеми с Вишудхи. Човек трябва да разбере, че има сериозна причина да се казва “карака
нама качари хе, малака малака не (???)”. Да речем хората започнат да правят карака. Какво означава карака?
Вишудхи. Ето защо разваляте вашата Вишудхи чакра, разваляте основната чакра, поддържаща Реализацията.

Така че ако трябва да станете едно с Цялото, моли ви, опитайте се да изчистите вашата Вишудхи чакра, да се
освободите от настинките. Защото в днешно време в Индия жените имат особена наклонност по отношение на
облеклото – да не покриват тялото си. Понеже си мислят, че не изглеждат достатъчно модни или нещо подобно.
Съвсем наскоро започна модата да не искат да носят шалове. Преди всичко е глупаво да излагате тялото си на показ.
Всъщност, Мохамед е работил толкова много върху Вишудхи - жените да покриват тялото си. Много добра работа
свърши по свое време. Тази глупава мода стигна до такива граници, че след известно време ще откриете, че всички
тези “комари” (кльощави – б.пр.) ще обикалят без дрехи. В крайна сметка, това е белег на хора, които не са нито той,
нито тя. Хипитата го правят. Да, виждала съм хипитата да го правят. Те са хора като Раджнеш. Когато стигнат до там,
стават хипита. Това съм способностите им. Не им е останала и капка срам. И ето това трябва да разберете – че трябва
да внимавате за дрехите си. Модите и всичко подобно не са толкова важни. Онова, което е важно, е вашето
извисяване.

Ако си развалите Вашудхи чакра, е много лошо и трябва да се опитвате да се грижите за Вишудхи през цялото време.



А също се опитайте сега да се грижите взаимно и за Вишудхи на другите, понеже никак не ми хареса идеята пендалът
да е тук. Казах на организаторите, че е грешка. А те ми отговориха, че (лекцията) трябвало да бъде на открито. Казах
им, че не съм възнамерявала да ходя в Хималаите. Трябва да имате разграничение. В това е въпросът. Знаете как да
проявявате разграничение. Да се предлага на хората такова място посред зима?! За да са на място като това, значи,
че хората тук трябва да са големи търсачи. Но все пак това място не е подходящо. Така че организаторите, хората,
които работят с колетива, трябва да направят нещо, да пазят гърлото, да пазят Вишудхи чакра. Много е важно това.
Вие знаете колко се грижа Аз за вашата Вишудхи чакра, за всеки един от вас. Защото зная колко е важна тя и как
може да ви направи дезинтегрирани и да развали работата на Кундалини, а Кундалини да страда. Така че трябва да
поемете обещанието, че ще се поддържате вашата Вишудхи чакра наред, ще си чистите гърлото всяка сутрин и ще
приемате (??), ще се грижите за Вишудхи чакра. Изглежда много земно, но за Майка простите неща са също толкова
важни колкото и по-възвишените. Защото ако вашата Вишудхи чакра липсва, ако е зле, какъв е смисълът да идвате в
Сахаджа Йога?

Така че, моля ви, грижете се за вашата Вишудхи чакра. Поставете вашия Йогешвара там, издигнете Шри Кришна там.
Опитайте се да бъдете като него. Той е чистото разбиране, че вие сте тук, за да бъдете свидетели на театъра на Бог и
да сте мурдли, флейтата, на Шри Кришна и да виждате красивата мелодия, която тече през нея.

Нека Бог да ви благослови!

И днес също някои хора дори не поискаха да докоснат Нозете ми. Надявам се обаче сега те да се подчинят, без
никакви изключения. Вчера се опитахме, но с някои изключения. Но днес не бива да има аповада. За останалите може
да има един ден, в който да не докоснат Нозете на Майка. Няма значение, можете да ги докоснете от разстояние. Има
начин колективно да се докоснат Нозете на Майка. Същия начин, по който можете правите и други неща (на фино
ниво – б.пр.), можете да използвате и сега. Не ги докосвате (физически – б.пр.), но всъщност го правите. Дори ако
докоснете Майката Земя, докосвате тях (Нозете – б.пр.). Приближете вашата Агнйа до Майката Земя. Просто
докоснете Майката Земя. Ще видите, че Кундалини се издига.

Не сте ми задали никакви въпроси. Какво става? Тези, които имат въпроси, да ги напишат и да ми ги дадат. Иначе
когато си тръгна, ще кажете: “Майка никога не ни разрешава да задаваме никакви въпроси”. А Аз ви разрешавам.

(следват въпроси на хинди и Шри Матаджи отговаря на хинди – б.пр.)
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Агнйа чакра

Делхи, 3 февруари 1983 г.

Днес ще научим за центъра Агнйа. Агнйа чакра, която е разположена на пресечната точка на оптическата хиазма.
Очните нерви отиват назад в противоположна посока и там, където се присичат, се намира този фин център. Той има
последователна връзка с останалите центрове чрез продълговатия мозък. Центърът има две листчета. Този фин
център действа от една страна чрез очите, а отзад - чрез изпъкналостите на тила. Това е физическата страна на
центъра, третото око, за което някои говорят. Имаме две очи, с които гледаме, и трето - по-фино око, чрез което
виждаме. Ако виждате това око, значи сте далеч от него. Например, ако си виждате очите, това означава, че виждате
отражението си, не реалността. Ако виждате нещо, означава, че го гледате. Така че хората, които казват, че виждат
око - например тези, които вземат ЛСД и всички подобни неща - започват да виждат друго око. Те просто го виждат и
си мислят, че третото им око се е отворило. Всъщност, вие сте много далече от него. Ето защо го виждате. Отидете ли
на надсъзнателно ниво в Дясната страна, а от Лявата - на подсъзнателно, тогава виждате това око. Но в Сахаджа Йога
трябва да виждате чрез това око. Като прозорец - може да гледате един прозорец, но ако гледате през него, не
виждате прозореца. Хората, които поддържат илюзията, че можем да виждаме третото око и че поради това нашата
Кундалини е събудена, безкрайно грешат.

Това е един много тесен участък, през който обикновено вниманието не може да премине. Невъзможно е. Това е
много тесен участък, където егото и суперегото се притискат едно към друго и се кръстосват. И за Кундалини няма
пролука откъдето да мине. Егото и суперегото отиват назад, слизат надолу до Вишудхи чакра, обграждат я, и
продължават в същата посока. Всъщност, те достигат това място, тръгват от него, стигат до Агнйа чакра и се пресичат.
Но тук те са в същата посока, в която се движат, а в Агнйа се кръстосват. Когато имате проблем от Лявата страна, той
се отразява върху Дясната. Дясната страна започва от тук до тази страна, а Лявата – от тук (дясно на главата). Но
Лявата страна всъщност действа върху Дясната.

Трябва да проникнем в третото око или да влезем в него чрез пробуждането на Кундалини. Но това е такъв затворен
участък, който представлява вратата към лимбичната област, която е Царството Божие. Така че всеки, който се
опитва да изтласка вниманието си през тази затворена врата, отива или наляво, или надясно. Така започват
проблемите на хората, когато те не разбират, че всичко, което е непознато, не е Бог, не е Божествено. Когато минат
надясно, отиват в надсъзнанието и започват да имат халюцинации. Всъщност това не са халюцинации, а истински
неща, защото те съществуват в Дясната страна. И така започват да виждат разни неща от Десния канал. Може да
виждат цветове или формирането на цветове, а също и умрели хора, които са били много егоистични. Може да виждат
Гандхарви и Кинари, понеже отиват в Гандхарвалока , в Дясната страна, и започват да виждат всичко това в
непознатата област на надсъзнателното. Но това движение е много опасно, защото ако някой ви хване там, тогава ви
се лепва и ви се качва на главата, бивате обсебени от егото. Сами си го правите, и самите вие ставате зловредни.
Хитлер е пример за това. Той научи от тибетските лами как да отива в надсъзнанието. И когато изучи тези работи от
тях, ги използва и направи много хора надсъзнателни, его-ориентирани. Навярно сте чували за системата на ламите,
която е един друг проблем. Те знаят бъдещето, кой ще е следващият лама, къде ще го намерите, откъде ще го вземете.
Знаят всичко за бъдещето и хората си мислят, че това е Божествено! Да се знае бъдещето, не е Божествено. Това е
област, към която никога не бива да се насочваме. Защото е неравновесие. Ние сме човешки същества и трябва да
знаем настоящето, не бъдещето. Веднъж минали през състоянието на настоящето, вие достигате висота, откъдето
можете да видите миналото, настоящето и бъдещето. Да предположим, че имате средства да се изкачите по-високо и
застанете там, над Майката Земя, тогава можете да видите всичко, което е минало, и това, което ще дойде; и където и
да се намирате, вие сте в настоящето. По същия начин, ако някой се издигне в реалността, той стига до тази точка на
надсъзнанието, откъдето се вижда надсъзнателното в Дясната страна, и също може да види подсъзнанието, но не се
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интересува. Той иска да се издига в настоящето. И това всъщност е истинското пробуждане на Кундалини.

Всички онези, които казват, че издигането на Кундалини е много трудно и вредно, са хора, които нямат право да
събуждат Кундалини. Когато се опитат да правят някакви номера, всъщност тяхната симпатикова нервна система се
превъзбужда. И симпатиковата лява и дясна нервна система започват да извличат повече енергия от централната
пътека. Така тя се изтощава още повече и такъв човек всъщност получава умствен срив. Толкова хора, които казват,
че издигат вашата Кундалини с този или онзи метод, разбиват живота на садхака (последователя). Накрая те биват
изоставени, без да достигнат нищо. Никой не знае какво да достигне и какво да приеме. Те биват подведени.

Човек трябва логически да проумее, че поне здравето ви трябва да е наред. Умствено трябва да сте по-добре.
Темпераментът ви трябва да се подобри и това е най-малкото. Но ако пилеете всичките си пари за такъв гуру, вие
погубвате здравето си за безмислени експерименти и ако нямате контрол над себе си, тогава трябва да знаете, че
това в никакъв случай не е реалността. Реалността е там, където имате контрол. Ако сте под контрола на нещо друго,
тогава сте загубени. Например, някои започват да скачат и казват: ”Майко, аз автоматично започнах да скачам”. Това
е нещо сериозно. Означава, че нямате контрол върху себе си. Просто скачате, защото някой ви кара. Вие скачате,
защото вашата Читта, вашето внимание, собственото ви съзнание е под контрола на някой друг, вие не можете да се
контролирате. Всички такива преживявания, когато хората си мислят, че летят във въздуха или имат извънземни
пътешествия и виждат тези неща – всичко това е много опасно и такъв човек накрая може да полудее. Абсолютно.
Защото напълно губи самоконтрол. В Америка това се нарича “парапсихологични експерименти”, за да ползват
гръмкото име парапсихология. Естествено, че е “пара”, тъй като е над психиката на човека, но е много опасно. Не се
предполага, че трябва да навлизате в тези тресавища, където духовете ви хващат и започвате да се държите по начин,
който не можете да си обясните. Веднъж преди 5-6 години или може би повече – не, преди повече от 12 години - една
група американци дойде да ме види и ми казаха, че трябва да ги науча как да летят във въздуха. Аз попитах: ”Защо? Не
летите ли по въдуха?”. Отвърнаха: “Не, искаме да астрално пътуване”. Попитах ги защо. Отговориха, че руснаците
правели опити в парапсихологията и че те също искат да правят. Казах им, че всички те ще бъдат обсебени и с тях ще
бъде свършено, че не искам да правя такива работи като руснаците. Ако и те дойдат при Мен, и на тях ще кажа
същото. А те отговориха:”Не, трябва да се научим”. ”Ако ви кажа – продължих -, че ще се превърнете в роби на тези
духове и на себе си и че ще си тресете тялото непрекъснато…” Въпреки това те отвърнаха: ”Да, трябва да го
направим…” И когато ми казаха, че искат го правят, защото руснаците го правели, ги попитах кой ги праща. Казаха ми
името на един господин, който е журналист в Бомбай. Аз отговорих, че това е човек, който е страдал от такива
неприятности. Той напускаше тялото си, отиваше в друг свят, виждаше това-онова, страдаше толкова много и напълно
губеше контрол над себе си. И Аз го излекувах. И нима той си мисли, че Аз мога да прехвръля болестта върху вас? Аз
го излекувах от това страдание, защо вие искате да го получите? Но те бяха твърде уверени, че го искат, и по-късно
разбрах, че те имат парапсихологически бизнес в Америка, което е извънредно опасно.

И така, това е движението, което не минава през Агнйа, а се движи, плава наляво и надясно, където отивате в
подсъзнанието или в надсъзнанието. Ефектите могат да бъдат различни, но за Сахаджа Йога е едно и също. Хората,
които отиват в подсъзнанието, могат да започнат да Ме виждат също така в различни форми, докато хората, вземащи
ЛСД не могат да Ме видят, а виждат само светлини, излизащи от Мен. А онези, които навлизат в областта на
подсъзнанието, започват да виждат форми и неща по такъв начин, че си мислят, че са достигнали небесата. Но те
виждат миналото на еволюцията, миналото на всичко. Тази подсъзнателна работа е много опасна без съмнение,
както също и надсъзнателната. Защото всички нелечими болести, като рака, отпуснатост, всичко това идва от
движение на вниманието наляво. Човек трябва да бъде много внимателен преди да отиде при който и да е от тези
тантрици. Или при онези, които се опитват да ви контролират или да ви казват нещо за миналото или бъдещето.

Няма нужда да се знае миналото или бъдещето. Каква е ползата? Защо е нужно? Какво помага това? Всъщност ако
започна да ви разказвам как дойдох чак до тук и как попаднах в задръстване или нещо такова, това ще ви интересува
ли? Какво ви интересува предишната ви слава или предишния живот, който днес няма никаква стойност. Но това е
човешка слабост - да искаме да прибавим към личността си нещо безкрайно изкуствено, несъществуващо и без
стойност. И после хората казват: “Направих това, случи се да направя онова, никога не съм получавал онова.”



В Индия хората отиват повече наляво в Агнйа. Защото казват, че почитат Бог. Ако трябва да почитат Бог, те нямат
връзка с Него. Например, ако нямам връзка с този микрофон, не мога да ви говоря. И така, ако Аз не съм свързана с
микрофона, не мога да ви говоря. Така че без връзка с Бог, те започват да Го почитат. Пеят всякакви видове аарти,
гладуват, изтезават себе си. Това са левостранни хора. И пеят молитви и всичко подобно, стигайки до крайности да
правят това по 24 часа. Някой ги всмуква в Лявата страна. И те продължават да казват: “Рама, Рама, Рама, Рама…” Вие
бихте казали, че на Валмики са му казали да прави така. Но кой му го каза? Нарада , а Нарада е инкарнация, Нарада.
Вие не сте Нарада. И така, как можете да казвате на себе си или на някой: „Повтаряй това име”? Каквото и име да
повтаряте, не можете да отидете при Бог. И къде отивате? Някъде. Може да има слуга, наречен Рама, той може да ви е
сграбчил. И хората започват да се държат по толкова странен начин, че изглеждат като луди, смахнати.

Същото е и с надсъзнанието. Прекалено амбициозните хора също могат да попаднат в такова безумно положение,
където не мислят за колективността, за цялото, а само за себе си. И когато се случи подобно нещо, невъзможно е да
ги убедиш, че грешат, докато не достигнат своето Ватерлоо и свършват.

И така, Агнйа чакра представлява една врата. Тя е вратата към рая и всеки трябва да я премине. В тази чакра обитава
Великата инкарнация, нашият Господ Исус Христос. В нашите индийски Шастри Той е наречен Махавишну, синът на
Рададжи. Неговите същности се състоят от 11-те Рудри, т.е. от 11-те разрушителни сили. Но водещата, главна същност
е тази на Шри Ганеша, т.е. на невинността. Той е въплъщение на невинността. Невинност значи абсолютна чистота. А
тялото Му беше направено от Майката Земя, в смисъл, че Той нямаше тленно тяло. Той е Омкара. И така, когато умря,
Той се възнесе. Това е факт, възнесе се. Защото беше личност, изградена от Омкара. Той е синът на Рададжи, можете
много лесно да видите отношението между Него и останалите божества. За Махавишну е писано в “Деви Бхагават”.

Но кой ли чете “Деви Бхагават”? Никой няма време да чете тези книги. В повечето глупави книги, които хората четат,
не можете да намерите обяснение на всички инкарнации, които дойдоха на Земята. За да разберете Исус Христос
трябва да прочетете “Деви Бхагават”. Но ако кажете това на християните, те няма да искат да ви слушат, защото за тях
последната дума принадлежи на Библията. Как така? Защото там са описани само 4 години от живота на Христос, а
също би трябвало да се споменава нещо в другите книги за Него. И ние трябва да отворим очи за тях и да видим каква
е Истината. Защото ако искаме да имаме една организирана религия, трябва да си кажем: ”Ето това е”. И няма друго.
Защото ако има нещо друго, тогава вашата организация пропада. И то не е истина.

Христос е описан много ясно в “Деви Бхагават”. И ние можем да докажем това с Кундалини. Когато Кундалини се
издига и спре тук, в Агнйа, трябва да кажете молитвата “Отче наш”, иначе тя няма да се отвори. Трябва да се събуди
Исус Христос, ако не Го пробудите, тя няма да се отвори. Трябва да кажете името Му, иначе чакрата няма да се отвори.
Това доказва, че Той я управлява. Дори и да кажете името на Махавишну, тя пак се отваря. Така че Махавишну и Исус
Христос са едно и също. Трябва да видите доказателството за това. А тъй като вие просто искате да вярвате, че
Христос е ваш собствен и отхвърляте всички други като безбожници, дълбоко грешите. Абсолютно дълбоко грешите.

Хората навлизат във всяко свещено писание през задния вход, във всяко. Казах ви за “Гита”, какви погрешни неща са
написали за храната, които са абсолютно научно неверни. Не е вярно да се говори, че тамогуните са хора, които ядат
месо. Защото те се хранят с протеини и би трябвало да станат раджогуни, автоматично. И така, ето как са се опитали
да я променят, само за да напаснат своите неща към тази част. Но в началото не можаха, защото говореха: “Кришна
каза - Не убивайте тези хора. Аз вече съм ги убил. Кого убивате?”. За да вкарат тази браминска щампа, те сториха това.

В Библията грешката дойде, когато свети Павел, който никога не позна Христос и нямаше нищо общо с Христос,
просто влезе в Библията. Не зная защо той е там! Той не беше Реализирана душа, а просто един надсъзнателен
римски войник. Римлянин, много лош войник, който изби много християни. И изведнъж хората вмъкнаха този
господин, свети Павел, и той бе възприет в Библията по целия свят. Прочетете го и ще разбере, че въобще не е бил
Реализирана душа. Той говори по надсъзнателен начин. Една организираща машина, която не става за нищо. В



“Деянията” той описва - много хора не знаят, че “Деянията” са написани от самия Павел - и този господин се опитва да
опише учениците на Христос като надсъзнателни бхутове, абсолютно като надсъзнателни хора, които се държат по
толкова странен начин, че всеки би си помислил, че са луди. Можете ли да си представите учениците на Христос да
имат такова поведение? А вие би трябвало да преглътнете всичко това и да го асимилирате, щом сте християни.
Защото го има в Библията. А ако сте родени реализирани, започвате да си задавате въпроси – какви са тези глупости,
кой е този Павел? Откъде се появи вътре? Защото той не говори като Христос.

И така, за всички нас е дошло време да разберем, че всички религии са едно. Те са част и частица от един жив извор и
всички инкарнации се подкрепят една друга, подхранват се и се грижат взаимно. Между тях има абсолютно
единогласие. Никога няма да видите да се противопоставят една на друга. Това също трябва да се докаже и то ще
стане само ако знаете как да издигате Кундалини. Ако сте Реализирана душа и можете да издигате Кундалини, ще
бъдете изненадани да видите, че всички тези божества са разположени в различни чакри и те трябва да бъдат
издигнати. Понякога виждате, че Аз съм упреквана в Индия като проповедник на Христос, т.е. че разпространявам
християнството. А ако отида в Англия, казват, че проповядвам Кришна, че разпространявам хиндуизма. Сега, бих ви
казала, че Рададжи сътвори Христос и ако го погледнете, ще видите, че пръстите Му са така (с безименния напред –
бел.пр.). Опитайте се да разберете. Двата Му пръста са така (показалецът и средният пръст са вдигнати – бел. пр.).
Единият е на Кришна, другият - на Вишну. Той казва: ”Отецът”. А кой е Отецът на Христос тогава? Шри Вишну – Шри
Кришна. Защото в описанието на Махавишну се казва, че самият Шри Кришна почита Сина си и казва: ”Ти ще си
опората на Вселената. И който почита Мен, плодовете от това ще отидат при Теб”, и го поставя по-високо дори от себе
си. И можете да видите, че над Вишудхи чакра се намира Махавишну. И Той е вратата, през която всеки трябва да
мине. Той наистина ви благославя специално и казва: ”Ти ще си опората на Вселената”.

Вижте, знаете че Шри Ганеша стои в Муладхара чакра. Муладхара чакра означава опора на мула, на корените. А
Христос е сложен като опора на плода. И така, същото нещо доразвива идеята, че вие осъзнавате Христос само когато
вашата Агнйа чакра бъде отворена.

Агнйа чакра може да се отвори само когато Кундалини се издигне и я отвори. Но да предположим, че вие сте
прекалено ориентирани към егото, тогава ще я направите толкова тясна, сякаш две въжета са я стегнали така, че
нищо не може да премине. Или ако във вас преобладава суперегото и сте една изплашена, доминирана личност,
тогава Агнйа също е усукана много лошо и не може да се отвори. Това, което трябва да направим, е да дадем баланс
през Агнйа чакра, като прехвърляме отляво надясно или отдясно наляво, според необходимостта, която ще разберете
с техниките на Сахаджа Йога след Реализацията, не сега. Когато се установи този баланс, чакрите, Агнйа чакра, стават
малко по-хлабави, защото не са усукани. И само тогава, когато Кундалини се издигне, тя може да премине през Агнйа.
Ако сте нормален човек, а не его или суперего – тип, тогава няма проблем вашата Кундалини да се издигне през
Агнйа. Но например в Делхи, откакто дойдох, от сутрин до вечер работя над Агнйа. Хората са извънредно ориентирани
към егото. Всички си мислят, че са управниците на света. Навсякъде в Делхи се усеща Агнйа. Тук хората са толкова
високомерни и суетни, че си въобразяват, че управляват целия свят, че са шефове и велики хора, принадлежащи на
политиката или нещо подобно. Всички са ориентирани към егото. На такива хора не може лесно да им се даде
Реализация. Първо трябва да им се свали егото и да приемат Бог като Върховното същество, като Господ, като
истинския Цар на света. Едва тогава ще стане.

Има и хора, които опитват да развалят Агнйа, въртят си очите, търсят с поглед. Представете си, Христос специално е
споменал това: ”Казано е: Не бива да допускаш нечестивост!, а Аз ви казвам: Не трябва да имаш нечестиви очи.”
Просто си представете! Той говори за очите. Защото на това ниво Той контролира очите. Но на Запад е трудно да
намериш мъж или жена, които да нямат похотливи очи. Последователите на Христос имат такива ужасни очи, че не
знаеш какво правят. Те ще полудеят - не могат да гледат само напред. През цялото време очите им се въртят
насам-натам. Имат лъстиви очи или пък гледат някого или нещо, но всичко това е безрадостно, липсва радостта!
Просто гледат хората без никаква радост.

Христос казва: ”Не трябва да имате нечестиви очи.” Но всичко това е казано от Него като заповед. Естествено, никой



не я изпълнява. Както ви казах, същото е и при мюсюлманите – беше им казано да не пият, а те наопъки започнаха с
поемите на Омар Хайям да предизвикват Мохамед Сахиб. А християните пък започнаха да предизвикват Христос с
всичките антихристистски дейности, които ще бъде унищожават невинността на хората, чрез които очите им да бъдат
унищожени и цялата чистота на разума да бъде унищожена.

Появи се и една друга една крайност, която изобщо не беше проповядвана от Христос. Не зная как това дойде в
християнството. Това е т.нар. монашество и правене на хората брахмачари и брахмачарини (безбрачие). Това е
състояние (авастха), където човек трябва да расте – както Йогешвара, както Шри Кришна. Въпреки всичко Той беше
брахмачари. Това е състояние на ума, в което вие не бивате въвлечени. Съвсем различно е да втълпявате на някого
идеята, че трябва да стане абсолютен брахмачари или брахмачарини или че трябва да води безбрачен живот,
насилвайки го. Христос никога не е казвал това. Той не можеше да се жени, тъй като беше на Земята да извърши едно
велико дело – да извърши издигането през Агнйа чакра. Ето защо беше разпнат. По този начин Той трябваше да
направи място в Агнйа чакра и именно това стори, по нареждане на Своя Баща и на Своята Майка. И Той го направи.
Така че хората, които вършат всичките тези глупости с безбрачието, всъщност не постигат нищо… Защото умът не
дава безбрачие. То трябва да идва отвътре, чистотата трябва да идва отвътре. И това създаде проблем в католицизма
и се започна друга голяма глупост – хората да ходят и да се изповядват на свещеника. До сега не съм видяла
свещеник Реализирана душа. Защото ако беше така, той щеше да избяга далече от свещенничеството. И така, хората
ще ходат да се изповядват на свещеника, а той горкият ще полудява, а изповядващият се получава блокаж на лява
Вишудхи, чувствайки се виновен. Това е абсолютно погрешно отношение към Бог. Не е нужно да се чувствате виновни.

После, след Христос, имаше хора, които не го приеха. Евреите например. “Ние няма да приемем Христос и трябва да
страдаме за Бог, защото трябва да го направим за Него”. Дори и сега християните глупаво вярват, че трябва да
страдат. Индийците също вярват, че трябва да страдат, но те също така знаят, че Махавишну ще дойде и когато дойде,
Той ще има силата да поеме нашите карми и няма да бъде нужно да страдаме. Всъщност това става, когато Христос е
събуден в нас – Той премахва вашата карма, вашето его и суперего. Премахва кармата, вашите папас (грехове),
обусловеностите ви и така вие ставате свободни. Това е много важна точка, която хората трябва да знаят: великото
дело, което Той извърши, бе да установи Себе си в Агнйа чакра, за да премахне тези две неща. И когато Той ги
изсмуква, когато ги поглъща, тогава ние сме над кармите, на нашите грехове и папас. И не бива да се тревожим за
греховете, за тапасйа и т.н. Но хората, които дойдоха в тази страна като мисионери, които дойдоха в Индия да
проповядват християнството, нямаха никакво понятие нито за Махавишну, нито за Христос. Те пристигнаха с оръжие в
едната ръка и Библия в другата. А ние, глупавите индийци, също не познавахме стойността на нашето наследство и
просто казахме: ”Добре, ще станем християни, за да ни дадат добра работа”. И като всички кариеристи, всякакви хора
станаха християни. Но всъщност, те трябваше да кажат, че Махавишну е роден. Ако бяха прочели нещо от “Деви
Бхагават” и бяха казали, че Махавишну е роден, тогава хората биха се отказали от идеята, че трябва да страдат заради
своите карми. И индийците все още си мислят, че трябва да изстрадваме кармите си, да постим, да отидем и да се
обесим на най-близкото дърво. Това не е необходимо. Нужно е просто да изчакате да момента, когато вашата Агнйа
чакра ще бъде отворена. Бъдете в Центъра. Както Буда казва - да бъдете в средата. И когато Кундалини се издигне,
всичко което се е натрупало, ще бъде всмукано и вие ще можете да получите вашата Мокша. Ето това е простото
нещо, което трябва да сторите. Вместо това ние, индийците си мислим, че трябва да страдаме, да постим.

В Сахаджа Йога не е позволено да се гладува в името на Бог. Може да постите поради друга причина – например ако
нямате пари, и без това ще гладувате. Но не и в името на Бог или на вашата карма. И сега евреите отказаха да приемат
Христос и в резултат казват: ”Няма да приемем Христос, ще страдаме”. Добре, те страдаха, страдаха, страдаха… Появи
се Хитлер да ги постави на място и те страдаха. След Хитлер сега самите те станаха като него. Представете си колко
погрешни идеи могат да ви доведат до крайност. В резултат на това “трябва да страдаме” се роди Хитлер, за да ги
подкрепи в желанието им да страдат.

Никой не може да страда повече. Вие трябва да работите за събуждането на вашата Кундалини. И трябва да се
установите много по-добре в Сахаджа Йога. Всичките ви страдания ще да бъдат премахнати. Едно от имената на Деви
е Папа Вимочини . Тя премахва всичките ви папас. Ние наричаме Шри Ганеша Санкат Вимочан . Той е Този, който



премахва всички препятствия в живота. И наистина, бидейки благословени, вие може да видите, че Бог има толкова
много начини да благослови хората. Това е чудо, едно истинско чудо. Толкова хора, които сега са в Сахаджа Йога,
казват, че чудесата губят значението си в Сахаджа Йога. Това е факт.

И така, човек трябва да осъзнае, че Бог съществува. И не само съществува, Той действа. Той обича. И ние трябва да Го
познаем. Каквото и да сте направили, каквито и да са грешките ви, трябва да станете едно с Бог. Защото Той е вашият
любящ Отец. Той е Бащата, който е Океанът на Любовтта. И единственото, което трябва да направите е да помолите за
това и когато Кундалини се издигне, вие ставате едно с Него и Той иска да предостави цялото си Царство, всичките си
сили на Своите деца, които създаде. И така, всички тези смешни идеи за религията - че трябва да страдате, да
изтърпявате наказания, че трябва да сте брахмачари – всички тези абсурдни идеи трябва да бъдат изоставени. Вие
трябва да сте абсолютно нормални, щастливи хора. Бог е направил толкова много за вас, толкова много е сътворил за
вас. Но ако дори и сега вие искате да сте нещастни, какво да се прави?

Що се отнася до Майка, ако понякога искате да Я накажете, или да кажем, искате само да Я направите нещастна,
тогава кажете: ”…в противен случай няма да се храня.” И така, гладуването не е разрешено в Сахаджа Йога. Но ако
трябва да постите заради храна, заради други неща, тогава всичко е наред. Иначе не е нужно да се пости, освен за по
един-два дни.

И по този начин разбираме, че Агнйа чакра представлява най-важната врата, през която трябва да премине всеки, и тя
трябва да бъде подходящо почитана и пазена чиста. Затова вие трябва да пазите своето внимание много чисто.
Вниманието ви трябва да е чисто. Ако то е замърсено, тогава вашата Агнйа чакра няма да бъде наред. Тогава ще
имате халюцинации, неправилни идеи и ще мислите за грешни неща. И ако наистина искате да откриете значението на
вашето съществуване, ако наистина искате да събудите Кундалини, тогава знайте, че каквото сте знаели досега за Бог
или за всичко останало, трябва да се преосмисли, да бъде отново видяно според вас такова, каквото е. Докато не
преминете през това, не можете да бъдете покръстени.

Хората говорят за Кръщението, за Йоан Кръстител. Той наистина беше Реализирана душа и когато вдигаше Кундалини
и слагаше вода на главата, наистина даваше Реализация. Това е кръщение. Християнин означава кръстен човек. А не
този или онзи да си слага ръката на главата ви и да ви казва, че сте Реализирани. Напротив, Уйлям Блейк
казва:”Свещеникът поруга главата ми”. Това е вярно. За една Реализирана душа ако някой свещеник, който не е
реализиран и не е подходящ за тази работа, си сложи ръката на главата й, то тогава децата си навличат проблеми.
Виждали сме много деца, които са Реализирани души, които получават проблеми – очите им стават кривогледи,
децата стават странни, мозъците им се увреждат и трябва да ги лекуваме. И така, много е опасно да се кара някой да
слага ръката си върху пулсиращата ви фонтанела, която наричаме талу (най-високата мека точка – бел. пр.). Талу е
Брахмарандра, това е най-важната част на човешкото същество и всеки трябва да бъде много внимателен ако някой
докосва тази област. Трябва да бъдете Реализирана душа и да знаете как да го правите, т.е. трябва да бъдете Сахаджа
йоги. Трябва да бъдете внимателни, когато децата ви са новородени. Още повече ако са реализирани. Защото ако не
са, реакцията им не е толкова силна. Но ако са реализирани, крещят, плачат и не могат да го понесат.

И така, трябва да разберете, макар и да изглежда много традиционно или нещо подобно, че човек трябва да разбере,
че нещата, които са болезнени за хората, трябва да бъдат изоставени. Дошло е времето всички да се откажем от това,
което не е добро за нашето здраве, за нашия Дух. Ако не приемате това, единственото, което мога да ви кажа като
Майка, е: ”Аз съм загрижена за вас”. Но то е много повече. Това е едно опасно време.

Ако Агнйа чакра е увредена отзад, това означава, че определено сте обсебени. Ако Агнйа е блокирана отзад, човек
развива слепота с отворени очи. В Индия това е много често. Причината е, че имаме много странни идеи за Деви или
за Бог - че навлизат в тялото на хората. Как е възможно това?! Отново става въпрос за същото - надсъзнанието. Една
слугиня, която през цялото време използва лоши думи, няма чувство за чистота, за святост, изведнъж започва да се
клати и крещи: ”Хо-хо-хо”. И всички жени - в Махаращра това е много разпространено - отиват при нея и падат в нозете
й с думите: ”Деви дойде, Деви дойде”. И после в крайна сметка, те биват обсебени. Защото попадат във властта на



някакъв дух. Наскоро имахме един много тежък случай – един мъж дойде при Мен и ми каза, че не може да се сдържи
и че трябва да докосва краката на снаха си, понеже тя била Деви. Попитах защо. “Защото тя изпада в тази възбуда”.
Отговорих му, че ако той си мисли, че тя е Деви, нека докосва краката й, но не бива да идва при Мене пак. И той
ослепя, напълно ослепя. И когато това се случи, дойде при Мен и трябваше да му оправя Агнйа чакра!

Сега, как става това в Сахаджа Йога? Тъй като имате снимката, можете да я използвате. Запалете свещ пред
снимката. Светлината е начин да излекувате вашата Агнйа чакра. Винаги със свещ или слънце. Защото Христос
пребивава в Слънцето. Това, което правите, е да застанете срещу светлината на свещта пред снимката. Поставяте още
една свещ отзад и правете аарти на вашата Агнйа чакра отзад. Там са Махаганапати и Маха Бхайрава. Просто
направете аарти и Агнйа чакра ще се отвори. Но как я отваряте? Много просто: на всяка мисъл, която се появи,
казвате: ”Прощавам”. Това е най-могъщото оръжие, което Христос ни е дал. Просто кажете: ”Прощавам, прощавам” и
ще можете да преодолеете егото си. Това е мантрата за Агнйа чакра отпред, просто казвате “Прощавам, прощавам,
прощавам” и ще видите как тя се отваря и как егото се маха. Прошката е едно от най-силните оръжия, които са
получили. Но те са толкова глупави, че когато им казвам да простят и че какво от това, ако не простят, те отвръщат, че
да простиш е много трудно. Питам ги какво е толкова трудно, какво толкова правят. Какво толкова правите като
казвате: ”Аз прощавам”? Правите ли нещо? Нищо! Напротив, като не прощавате, тогава става така, че човекът на
когото не прощавате, всъщност ви изтезава, докато вие не го измъчвате. И така, тази е мантрата за предна Агнйа, а
отзад, както ви казах, е свещта. Някои ще го правят един–два дни, но това не е начинът, по който работи Сахаджа
Йога. Вие всички трябва наистина да го правите. Виждала съм хора, чиито очи бяха ослепени ето така, те никога не
можеха да ги повдигнат, а сега имат напълно нормални, отворени очи, с нормални функции. Много е просто това да
стане.

Има още нещо, което се случва с очите ни, когато Свадхистана чакра излезе от строя. Тя е представена тук отзад,
около задна Агнйа. И така, когато има диабет или нещо подобно, хората започват да ослепяват. Понеже Свадхистана
чакра, която е около нея, започва да притиска Агнйа и частта, която обгражда този център, притиска и увеличава
центъра, така че очите не могат да виждат, няма светлина. Настъпва мрак, а хората държат очите си отворени.
Виждали сте много диабетици да ослепяват по този начин. Така че най-напред лекувайте диабета чрез лечение на
Свадхистана. Също можете да използватете и лед около Свадхистан отзад. Но преди всичко, ако подобрите
Свадхистана, ще се почувствате много по-добре. И така, лечението на предната страна е със светлина, а отзад – с
вода. Най-доброто е също така да използвате свещ или вода, както ви харесва. Защото ако е Свадхисхтана, трябва да
използвате вода, но ако е само обсебване, тогава трябва да използвате просто светлината, но не при диабет. Ето така
се лекува Агнйа чакра.

Дори Христос казва: ”Аз съм Светлината, Аз съм Пътят”. Защото Той е Омкара. Той е Пътят. Той е и Вратата, Той е
дверите и всеки ще трябва да мине през Него. Той никога не казва лъжи. Но Го разпънаха. Просто Го разпънаха. Едно
хубаво нещо, което имаме и с което сме ощастливени в тази страна, е, че нямаме организирана религия. Да
благодарите на щастливите си звезди. Ако имахте някаква организирана религия, никога нямаше да дойдете в
Сахаджа Йога. Защото според организираните религии, трябва да вярвате в една личност и понеже тя няма връзка с
някой друг, тя е самотник, увиснал във въздуха, нямаща нищо общо с някой друг. И така, благодарете на Бог за това, че
в тази страна не се получи подобно нещо. Ето защо тук имаме хора, които са по-подходящи за Сахаджа Йога,
отколкото в която и да е друга страна, тъй като там са много обусловени. И това е много голяма благословия.
Например, да вземем Сай Натх, който беше последната инкарнация на Принципа на Гуру. Той беше мюсюлманин. Но
всичките му ученици са хиндуисти, не са мюсюлмани. Мюсюлманите не го възприемат като Бог. Освен това има и
едно място, наречено Хазималланг, където умря един светец, който беше мюсюлманин. Но той каза, че само
брамините, т.е. Реализираните души, могат да го почитат. А те трябваше да определят някой брахмин – което те не
разбраха, не разбраха думата брахмин. Те са хиндуисти, почитащи един мюсюлмански благородник. И ето идеята:
щом човек стане благородник, след като стане Реализирана душа, след това вече няма религия. Той е отвъд
религията. Той става религията. Тогава за него няма вече ограничения, защото капката е отишла вече в Океана, сега
той е Океанът. А за Океана няма ограничения. И тъй като човек е продолял своите ограничения, е над всички тези
неща. И ето в това вярваме ние. Ако той е благородник, ако е Реализирана душа, тогава той е Реализирана душа.



Веднъж отитох в едно малко селце, наречено Мианки Такди. Веднага щом стъпих там и усетих страхотни вибрации.
Попитах: ”Кой е великият светец, живял тук?” Казаха, че имало един мюсюлмански благородник. Аз казах, че какъвто
и да е бил, е бил голям светец. И докато седях и говорех - ще видите на фотографиите – седем пъти се явиха светлини
на главата ми. Седмият път беше, когато си сложих ръката ето така. Но никой не видя, само Аз разбрах. А Аз знаех, че
това съществуваше и се смеех. Чак после хората, когато хората видяха снимките, чак тогава можаха да го видят.

Тези Реализирани души са навсякъде и те помагат. Те никога не влизат в никого, никога няма да ви притеснят, водят
ви по правилните пътеки. Те водят своите ангели и ви помагат да стигнете до правилния път, до правилни
заключения. Никога не се опитват да ви обсебят, да ви хипнотизират, да ви поведат към неправилен живот. И така,
когато и вие станете Реализирани души, трябва да знаете, че сте длъжни напълно да знаете каква е реалността.
Продължавайте да разбирате, опитайте се да я асимилирате, а не да я отблъсквате, тъй като сте обвързани с друга
организация. В Сахаджа Йога няма организация, знаете го много добре. Няма групи в Сахаджа Йога. Няма членство в
Сахаджа Йога. Това е една жива организация. Така че каквото става тук, цялото тяло знае. За тялото не е нужно да
има някаква писана организация. Сахаджа Йога работи по същия начин.

Но също трябва да кажа, че както в тялото си имаме различни типове сензорна система, също в Сахаджа Йога има
хора, които идват току-що, начинаещи. На тях не им се разкриват истини, които не са в състояние да понесат. Тогава,
ако прескочат определена линия на разбиране, те са в – като ние го наричаме – Нирвичара Самадхи , т.е. дадени са им
определени възможности да навлязат в определени нови измерения и идеи. Но вътрешният кръг хора са тези, които
са в Нирвикалпа . Имайте предвид, че само такива хора могат да учат на Сахаджа Йога. Всеки друг, който се опита да
учи на Сахаджа Йога, да говори за Сахаджа Йога, просто бива изхвърлен навън, защото има една центробежна и една
центростремителна сила, и двете работещи. Едната ви привлича, а другата ви изтласква навън като по допирателна.
Никой не се старае да има много голяма група или нещо подобно. Ако е голяма, добре, хубаво - човек иска да спаси
колкото се може повече. Но никой няма да ви насилва, никой няма да прави някакъв евтин цирк заради това.
Желанието е на хората, които искат да дойдат. Онези, които желаят, не могат да бъдат насилени. Не можете да
насилите когото и да било да получи Реализация.

И така, днес ви разказах какво е Агнйа чакра. За Агнйа чакра съм говорила много пъти в Англия и САЩ и много пъти
различни църкви и други са се противопоставяли. Но мисля, че ако искат да съществуват и занапред, по-добре е да
приемат истината и да знаят, че това, което знаят, е непълно. Те трябва да знаят всичко. Защото Христос не можа да
говори много и всичко, което каза, бе записано от Неговите ученици така, както те го разбраха. За да разберете
Христос, трябва да получите вашата Реализация.

Бог да ви благослови.

Липсва превод на останалата част:

If you have any questions, you can ask Me again today for a while and then I’ll make a move because today I was unusually late.
But it happens. You have to get out of time. You have to get into timelessness. You have to get deconditioned about timing.
Those who see time too much, they must learn to get out of time. And that is very, very important because time is according to
certain auspiciousness has to be worked out. It is not to be worked out the way we think ‛this is the time“ and I cannot be the
slave of this watch. I have another watch of My own. So it all works out that way. I am not guilty for coming late, but I’m sorry
because you had to wait.
Hindi Speech:
Q: What is the reason for having dreams?
Shri Mataji: The reason for dreams is that when you are sleeping your attention moves either to the supraconscious side or to
the subconscious side, your attention starts moving. And then you start seeing things which are connected with your
subconscious or your collective subconscious and all this thing. And you may go onto the supraconscious side where you see
your future and all this thing. But the reason why you get dreams actually is that the unconscious, which is within you, or you can
say the Kundalini or your Atma is trying to guide you to the right path. And how does it guide you to the right path? Is through



dreams. But these are misunderstood.
How do you understand these dreams because you are so confused. First, you go deep into yourself and you touch the
unconscious — sushupti stithi. But from there you come out. And then when you are coming out, you touch your subconscious or
maybe supraconscious. So whatever anubhuti you had, or whatever experience you had, of the depths of the sushupti gets
confused and you don’t know what you dreamt, and you don’t understand and you forget it. But those who are realized souls go
to their sushupti and see exactly what they have to know. Like many people in Bombay when I came, they didn’t know I was
coming but they were at the airport because they got the dream. So at this sushupti level, at the deep level, you get the
communication with God if you know how to go in and come out fully aware. But if you get confused with supraconscious or
subconscious areas or if you start, your chitta is not so clear-cut, then there can be a big confusion.
Question — How can you compartmentalize? What happens when a person is a realized soul? What is the state? When he is a
realized soul, what happens to a man?
Shri Mataji: See, the first thing is to say that ‛how can we compartmentalize it?“ because is the ego and superego is on two sides.
Actually, have you not noticed in our body, everything is a compartment. You see even a cell is a compartment. Everything has a
boundary. It’s not some sort of a … even the blood has to pass through the channels. It has to go through these arteries.
Everything is a compartment. There’s nothing like something just left there like a pulp. If it becomes the pulp, you won’t exist. So,
everything is in compartment. Its ego and superego are like balloons and they are two balloons which can press each other,
which can flow on one side. Now see the ego, though it is placed on the left hand side more, is placed like this on the left-hand
side more, and this one on the right-hand side is the superego. Still, the ego when it increases in size it starts moving on the
right-hand side and the superego, when it starts moving, it starts moving this way. So everything is in a compartment in our body.
You are sadly mistaken if you think there’s anything is in a pulp, nothing. Or something like a air flowing in. Nothing like that.
Everything has a channel. Everything is in a compartment.
Question — What happens to a man if he is a realized soul?
Shri Mataji: Now that is — I have been telling you what happens to a man he is a realized soul that his ego and superego are
sucked in and he gets a dent in the fontanel bone area, and the Kundalini shoots off, and he can feel the Cool Breeze coming out
of his head, and he can feel it in his hand. This is only on the central nervous system this happens. But so many things happen
much more – how to use this power, what it means and all that you have to learn.
Question – In spite of tremendous stress on Kundalini by Your Holiness, it is hard for me to reconcile myself with the fact that
there is not the slightest reference of Kundalini in the authoritative guides on yoga – I mean Patanjali's Yoga Sutras or Gita. Why?
Shri Mataji: Yes it is surprising that people will say … He says that in Yoga Sutras of Patanjali it is not written about Kundalini and
also about Gita it’s not written about Kundalini. Is a fact because, you see, it was a secret science. It was kept a secret science, in
My first lecture only I said, till the Sixth Century. In the Sixth Century, Adi Shankaracharya for the first time opened his mouth
about it. It was a secret science with very great gurus like Janaka gave Realization to Nachiketa. And in the same way Shri
Krishna did not talk about it, because you see even when Markandeya talked about it, people did not know what he was talking.
They never thought him to be a sensible man.
Then later on as the people became into two compartments, one on the right, one on the left side, some started worshipping God
in a devotion and in a bhakti way, then another started doing yAgnya havanadi things. So whatever was required for these two
types of things evolved and that’s what developed. The central side of evolution was kept a secret. And even at the time of Shri
Krishna, it was not mentioned, not a word about this thing was mentioned because this is an internal happening, it’s antar yoga.
It was not described, but Shri Krisha hinted at it, that you have to have your yoga. But how, He did not say because that was not
the time. He was the one who laid the seeds. That’s why He is called as Krishna. Krishna means ‛krishi,“ the one who has done
krishi. So this one was laid, the sprouting had to come. Today it was to be told.
So I am telling you about it. Everything is not told at the same time. Same in Sahaja Yoga. We don’t tell you everything at this
state. About Agnya Chakra I have told you something, but not all. Gradually when you will be so aware, I will tell you. It has to be
seen how far to be said at what time. And that’s what was needed at that time was told by Krishna. So Gita is the one which only
tells you that this will happen. But Gyaneshwara, who was born after the sixth century, in Gyaneshwari has written about
Kundalini clearly. Because, though Gita it is not written, but he said, ‛this is how it is done.“ Gynaeshawara has written. Though he
has written, it’s not, it’s the Gita translated into a common language, he put also the knowledge of Kundalini. Because at that
time, it was to be told. Before that, it was not to be told. Shankaracharya in the sixth century did it, then Gyaneshwara did it, then
Nanaka did it, then Kabira did it. All these people did it. Not only, but even Mohammed Sahib in a way has talked about it – about
the Sahaja Yoga and resurrection time. They all started talking about the resurrection time much later as they started seeing



people getting it. Because to talk too much about the future is dangerous. That time Shri Krishna was placed with Arjuna when
they were at the war, and that time He had to talk about the problems of hinsa, ahinsa and those ideas which we have about —
wrong ideas we have. And that’s how He talked on that subject. Whatever was the subject, He talked on that and He told him
how to become one with God … not how…that when you become one with God, you become a stithaprAgnya. He gave the idea as
to what will happen to you. But how it will happen He did not say. That was left to Me to explain. They can’t do everything, I have
to do something, isn’t it? Because if He had said how, then they would have said, ‛Give me Realization.“ But they were not
prepared for realization.
Question: I have tried to go into spiritualism in the real sense of the word. But my health is deteriorating day by day.
Shri Mataji: Some gentleman has done spiritualism in the real sense of the word, and his health is deteriorating. I have told you
already what is the reason for that is – you take to spiritualism out of ignorance. There’s no spiritualism. There is no ‛ism“ with
God. Spirit cannot be ‛ismized“. So, you take to Sahaja Yoga. Become your Spirit. You cannot ‛ism“ it. That’s one thing you cannot
‛ism.“ You can have ‛isms“ in everything. But Spirit is detached. It cannot be put into ‛isms.“ So those who say ‛spiritualism“ must
know they have done wrong. All right? You come to Sahaja Yoga and forget it. I know I am sorry for that. You are misled but God
is there and Spirit is there. In Sahaja Yoga we promise you that. Whatever mistakes you have done, it can be corrected. Hindi
Speech.
I would say that whatever I said today, you must take the tape and listen to it at home. I’ve said all these things already. But your
attention should have been there. Now you take a tape from these people. Listen to it. I’ve said the same thing which you are
telling – that these are the problems of a big person who goes to these things and how he gets into problems. All right? So when
you come to Sahaja Yoga. I know you are a seeker. And, if you are a seeker, that will be given to you. That’s your right to have it.
May God bless you.
Question: Which will be the end of all the world and of humankind?
Shri Mataji: Which will be the end of world? Again, futuristic, very futuristic. Let’s not talk about the end. Just now is the
beginning. When the child is born we just don’t think about his death, do we? So better be worried about the beginning of this
new world that we have started and don’t think of the death and all those things. Forget it for the time being.
Question: [written question in Hindi from a Sahaja Yogi from Kanpur]
Shri Mataji: There’s a gentleman from Kanpur he says that in Kanpur people are only interested in the physical curing. Have
nothing to do with these wretched people, in this place. You just have nothing to do with them. If they are interested in material
well being, Sahaja Yoga is not for such people. At all. If they don’t want to have God. Forget them. Let Kanpur be drowned in
Ganges if they are like that. Useless people. Absolutely. Why should you worry about them? If they don’t want to have God. Don’t
waste your energy on people who just want to be cured. It’s absolutely useless such people, they are very selfish, self-centred
and troublesome. They are good for nothing. If they don’t want to have God, we have nothing to do with them. We have no
relationship with them. They can go to the hospitals, take expensive medicines and die there.
I don’t like people who just come to Sahaja Yoga for only physical fitness. Is this is a hospital, or what? Reducing it to that level is
not good. Anybody who thinks that he should help others should start helping them in Kundalini and not start curing people.
Please don’t do that. I’ve told a hundred times, don’t do curing. Because what will happen if you start curing you’ll start thinking
that ‛I’m curing“ and you’ll get into supraconscious. So better not do it. You just put yourself into a state which is proper for
Sahaja Yoga. Gradually people will know you and will start coming to you.
But as far as is U.P. is concerned, God save that country, that place. I am married in that place. I know the people. Useless,
absolutely good for nothing. They made Sitaji go to Banbas, who can forgive them? All dobhis, that’s all. U.P. wallas have a very
great ego, you know. We had a servant who was from U.P. I am also married in U.P. I shouldn’t say but I saw that very clearly.
And we had another one who was from Madras. So he was very clean Madrasi fellow, cleaning everything nicely, working very
hard.
So I told this U.P. walla, I said that ‛If you don’t learn all these qualities, one day you will have no jobs in Delhi and you’ll all go out
of jobs. You’d better learn all these qualities of Madrasi people – how neat they are, clean they are. They take their baths every
day. You’re a lazy lump.“
So he said, ‛Ah, thika, inko to bartan majne dijiye hum to raj karange. [Hindi. Translation: all right, let them clean utensils, we will
rule]
They are all going to do raj, just imagine. So one must understand that every place has its own problems. Out of them U.P. and
Bihar, I don’t know how it is going to work out. I am worried. I have already tried to send somebody to Lucknow to do something.
My house is in Lucknow. My relations are in Lucknow. I’ve given Realization to all My relations but they find it strange, the whole



thing is so strange, you know. You don’t know what to do with that place. Imagine a nawab married three hundred and sixty-five
wives. Can you imagine such a nawab living in that horrid place? Singing gazals morning till evening. All the dirty things they do.
And I don’t know if you can really bring them around.
There are some nice people. I wouldn’t say there aren’t. But on the whole, the whole system is based on something very
nonsensical and to bring them around…. Specially Kanpur is such a materialistic place, very materialistic. Very materialistic
people. The Ganges flows — Ganga, Gomati, Yamuna — all these rivers are in the north, cleansing morning till evening, working
so very hard. When will the people realize?
So the Kanpur gentleman should come and settle down in Maharashtra. Rama also had to leave with Sita. [In Hindi – Shri Mataji
says sorry to people in audience who are from UP – the place of Shri Mataji’s in-laws.]
Question: When I give realization to persons who have meagre desire or to my own family members as there is no Sahaja Yogi?
Shri Mataji: No, no, no, no, no. Don’t try your family members. That’s not proper. Those who have no desire for Sahaja Yoga, you
cannot push them in. It’s impossible. Who is your family? These are your family.
Like Christ once they asked, ‛Your brothers and sisters are calling You.“
He said, ‛Who are My brothers?“
‛Your brothers are calling You.“
He said, ‛Who are My brothers?“ He looked around.
Don’t push your family members. All right? They’ll become bhoots. Because if you push them, imagine, Agnya Chakra is closed,
they’ll go to the left or to the right. They’ll become bhoots or not. Don’t push them at all.
What else?
Question: One of my cousin brothers here in Delhi where I’m staying drinks wine but does not want to come to the Sahaj Yog
program in spite of my persuasion as he’s convinced that he simply can’t drink or smoke after attending the program.
Shri Mataji: You see, somebody’s brother doesn’t want to come to Sahaja Yoga program because he thinks after coming to
program he cannot drink and smoke. Now, I would say that you need not tell him this secret that after Sahaja Yoga you don’t
drink and smoke. You need not tell him. Once you bring him and he gets Realization, he will not do it. So let us manage it on that
level. Better not tell him if you are interested. I don’t say. Did I say, ‛Don’t drink, don’t smoke“? Did I say so? I don’t say so. But it
just happens. So just let it be, let them come as they are.

Translation from Hindi:

Shri Mataji: What are they saying? Tell Me if it is sensible, otherwise there is no point in wasting time on useless talks.

Sahaja Yogi (reading out): Reverand Mother, I bow to You respectfully at Your lotus feet. The meditation we do in Mooladhara
chakra, of Shri Ganesha, how should it be done? How is the scene at Mooladhara during meditation? Meaning do we see the
nadis nearby or is there some other scene?

Shri Mataji: You have asked that how should we do meditation of Ganeshji? And whether we can see something there on the
Nadi or not.

I told you today itself that if you see something there, that is outside you. There is nothing to see. You don’t see any scene. You
are there. Seeing anything is wrong. If anyone sees anything, then they are not there. And you should not see also. Because by
seeing you stop, your progress stops.

While going to the airport from here, you see thousands of scenes. If we go on seeing all this, then how will we reach the airport?
We have to reach the airport. That’s why stop seeing, just experience. That is important, experience.



You asked how we should do meditation of Shri Ganesha. For this you please come to our centre. There you will be taught the
method of meditation. Learn that properly and listen to what they tell you. You may not even need to do meditation on Shri
Ganesha. They will tell you on what to meditate. You yourself will come to know on which (chakra) you have to meditate.

Based on your state, based on your requirement, you will come to know yourself and you can experience it yourself.

Sahaja Yogi (reading a question): Body is purified by water, mind by truth. And soul by – he has left it blank. Is it austerity and
reason?

Shri Mataji: He has asked – body is purified by water and mind by what?

Sahaja Yogi: Mind by truth

Shri Mataji: Mind by truth and ..

Sahaja Yogi: Soul is by – he has left it blank. Is it by austerity and reason?

Shri Mataji: According to him soul is purified by austerity. No it doesn’t happen. It is the other way round. In Sahaja Yoga, first the
top floor is built then the lower ones. First you are given realization, after that you see in that light your body and understand
where the dirt is. In that light you understand where your mind is dirty? In that light you see the problems of your soul. First the
lamp is lit.

Krishna has also told that this tree (of awareness) is hanging upside down. The tree of life is hanging upside down. Its branches
downwards and on top is the roots. So first we take you up and give realization in the roots. First understand the roots. If the
roots become alright, the rest of the tree will become alright by itself.

This is the significance of Sahaja Yoga. First the root is awakened.

Even otherwise, if you have to treat any tree and you, “Say first make the leaves alright, then make the trunk in the center alright”.
Then nothing can be done.

But if you go down to the root, with the root you can save the entire tree. This is the path of Sahaja Yoga that you go down to your
roots. The root is on top at the Sahasrara. Then you are nourished by the Chaitanya, with which all your mind, knowledge, ego
and body, whatever is the problem is cleared out.
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Сахасрара чакра

Делхи, 4 февруари 1983 г.

Днес е последният ден в Делхи и днес Аз ще ви разкажа за последния център.
И така, този последен център – Сахасрара – се намира в лимбичната област на мозъка. Главата ни е като кокосов
орех. Кокосовият орех има коса, после твърда черупка, после черна обвивка, а вътре в нея е бял. Отвън е черупката на
косовия отрех, а вътре е пространството, водата. По същия начин е направен и нашият мозък. Затова кокосовият орех
е наричан Шри Пхал. Това е плодът на силата, която е Шри. Силата Шри е десностранна сила, а левостранната сила е
Лалита. Има две чакри: лявата – Лалита, а дясната е Шри. Тези две чакри работят (едната) в Дясната страна като
силата на Махасарасвати, а (другата) в Лявата – като силата на Махакали. Централната сила е Кундалини. Тя трябва
да се издигне, да прониже чакрите, да навлезе в лимбичната област и да освети седемте питхи – седалищата на
седемте чакри.
И така, Кундалини преминава през шестте чакри, навлиза в лимбичната област, осветява всичките седем питхи в
мозъка, които са разположени по дължина на средната линия на лимбичната област. Нека започнем от задната част –
тук е Муладхара чакра (в основата на тила – бел. пр.). Около нея е Свадистхана (зад ушите – бел. пр.). След това е
Набхи, после – Сърцето, после – Вишудхи и после – Агнйа. И всички тези шест центъра са комбинирани, за да
направят седмия. Това е много важно нещо, което трябва да знаем. Шри чакра е работещата от Дясната страна, а
Лалита чакра – от Лявата страна.
Когато Кундалини не се е издигнала, ние извършваме нашата физическа и умствена дейност с Дясната страна. Така
мозъкът ни върши десностранна дейност и затова е като Шри Пхал (с твърда черупка, обвивка – бел.пр.).
Всъщност Сахасрара е комплекс от тези шест чакри и е цялото пространство. В нея има хиляда нади (нерви) и когато
светлината преминава през лимбичната оласт, тогава се проявява просветлението на всички тези нади и вие можете
да ги видите като пламъчета, много нежни горящи пламъчета. И тези пламъчета имат седем цвята, както видяхте на
видеото. Но последното в крайна сметка става интегрирано и то е кристално чисто пламъче. Всички тези седем
светлини в крайна сметка стават кристално чисти.
И така Сахасрара има хиляда венчелистчета, както ги наричат, но ако направите напречен разрез на мозъка или
хоризонтален разрез, може да видите, че всички тези нерви са разположени по дължината на лимбичната област и са
като венчелистче. Ако срежете вертикално, ще намерите много нерви във всеки нервен сплит. И така, когато е
осветена, можете да видите Сахасрара като горящ възел от пламъчета.
Това е много дълбока тема. Когато в мозъка настъпва просветлението на Кундалини, тогава Истината бива възприета
от мозъка. Затова се нарича Сатйакханд. Това означава, че започвате да виждате истината, възприемайки я чрез
мозъка. Защото каквото и да виждате чрез вашия ум, то не е истина. Каквото виждате, то е само външната страна. Да
кажем, че можете да виждате цветовете: може да видите естетиката в цветовете, може да видите качеството и вида,
но не можете да кажете дали този килим е бил използван от някой светец. Не можете да кажете дали е бил изработен
от дявол или от божествена личност. Не можете да кажете дали човекът е бил добър или лош. Не можете да кажете
дали това божество е произлязло от Майката Земя или не. Също не можете да кажете за всеки един човек, с когото
имате отношения, дали тези отношения са добри или лоши, или какъв човек е той. Дали е ходил при лоши или е бил
при добри хора. Дали се занимава с лоши или с добри неща. Тук “добър” означава Божественото. Всъщност с мозъка
си вие не знаете нищо за Божественото, нищо. Не е възможно да преценявате някой човек според неговата
божественост, докато Кундалини не достигне поне до лимбичната област. Не можете да разберете дали човекът е
истински или не, дали гуруто е добър или не. Защото божествеността не може да бъде възприета чрез мозъка, докато
светлината на вашия Дух не засвети в него.
Духът е проявен в сърцето, отразен е в сърцето. Можем да кажем, че центърът на Духа е в сърцето. Но всъщност
седалището на Духа е отгоре, тук на върха на главата. Това е Духът, който е наречен Всемогъщия Бог, или както го
наричате Парвардигар. Наричате го Садашива или може да го наречете Рахим. И можете да го наричате с много
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имена, които са казани от Господ, който е Всемогъщия Бог. Наричат го Ниранджан, Ниранкар, всякакви неща,
започващи с “нира”, “нихи”.
Във всеки център на тялото си получавате различна по вид радост. Всеки център има различна по вид радост и всяка
си има име. Когато Кундарини се издигне, вие получавате всички тези радости. Но когато Кундалини стигне до
Сахасрара, радостта, която получавате се нарича Нираананда, Нирананда. Нира означава “нищо друго” освен ананда,
Радост – Нирананда. Също е изненадващо е, че Моето име е Нира. В Моето семейство ме наричат Нира. Нира
означава Мери, Мария. Защото то означава Мариум – морски. Нира е вода. На санскрит нира означава вода. В мозъка
тя е наречена Нирананда.
И това състояние в крайна сметка се разкрива. Първото, което узнавате, е Сатйа, Истината. От какво страда този мъж?
По пръстите си вие виждате. Най-напред наблюдавате пръстите си. С вниманието, по пръстите си знаете кои чакри са
блокирани. Чрез вниманието си. После чрез мозъка можете да разшифровате кой център е зле. Защото ако покажете
показалеца, това не означава, че Вишудхи чакра е блокирана, но мозъкът ви казва, че е Вишудхи. И това определя, че
този човек страда от проблеми във Вишудхи. Но това все още е на рационално ниво, защото първо гледате кой пръст е
блокиран и после решавате. Но когато Сатйакханд или Сахасрара се отваря все повече и повече, нямате нужда да
мислите за нищо, а просто го казвате. Тогава няма никаква разлика между вашата Читта (внимание – бел.пр.) и
вашата Сат (Истина – бел.пр.). Просветлената Читта и просветленият мъзък стават едно. Няма никакви проблеми за
когото и да е, няма нужда да си гледа пръстите, няма нужда да казва каквото и да е според пръстите и да тълкува чрез
мозъка. Това, което сте научили в Сахаджа Йога, е, че ако има нещо лошо в Агнйа, то просто не е необходимо, то
просто е Агнйа. И това просто се казва. След това Сахасрара се разкрива повече. Първо се интегрира, както казах, с
Читта. После, когато напълно се интегрира с Духа, тогава каквото и да кажете, то е истина. Вие само казвате и това е
всичко.
Така мозъкът се разкрива в три измерения. Първо, той установява истината чрез логически заключения, защото –
както ви казах - ако показалецът е блокирал, това е Вишудхи. И ако попитате този човек дали има проблем там, той ще
ви каже да. Тогава вярвате в Мен и вярвате е истина, защото Вишудхи чакра се показва. Това е логическо заключение.
По начина, по който експериментирате, все още се съмнявате дали това, което казва Майка, е истина или не. И после
се уверявате, че каквото е показано, е Вишудхи чакра. И така истината бива логически възприета чрез мозъка. Това е
мозъчната дейност на грубо ниво.
Второто ниво е, както казах, когато вярвате, че “това е Вишудхи чакра” и нямате съмнение. Тогава започва
Нирвикалпа, когато няма съмнение относно Мен и относно Сахаджа Йога. Но тогава започва друго разкритие вътре
във вас. За това, че човек трябва да медитира. В покорство човек трябва да медитира. И тогава също, в това ново
измерение, когато вашата Читта, когато самата тя се слива с мозъка или с просветления ум, човек трябва много
честно и смирено да се отдаде на Сахаджа Йога.
Сега, какво правим, когато получим вибрации? Имаме най-различни реакции. Някои хора не разбират стойността на
вибрациите. Други се опитват да научат какво е това. А трети веднага решават, че са Реализирани души и че могат да
тръгнат и да дават Реализация. И отиват надясно, по пътя на егото. Когато тръгнат надясно по пътя на егото, откриват,
че са се провалили и трябва да се върнат в началото, от самото начало на този път. Това е като играта “не се сърди
човече”. Реакцията спрямо вибрациите трябва да бъде много смирена, с приемане.
На грубо ниво, защото както казах, мозъкът е този, който съхранява Отеца в себе си. И така, ако извършим някакъв
грях спрямо Бог Отец, тогава това разкриване в мозъка отнема време. Тогава започваме да четем книги. И въпреки че
на хората им е казано първо да проверяват вибрациите, а после да четат книги, те си казват: “Какво пък толкова лошо
има в това да четем други книги?”. Така се връщате в началото. Това е едно от препятствията. Ние си мислим, че
нямаме нужда от медитация – “Нямам време… Трябва да направя еди-какво си…” Така не прогресираме.
Другият труден въпрос е, че има много груби, недодялани хора, които идват в Сахаджа Йога. Няма значение. Но
първото нещо, което трябва да знаете, е, че трябва да бъдете честни, много честни в Сахаджа Йога. Честност! Както
например съм виждала – имаме сватбено тържество, а някои нахълтват без никакво себеуважение, без да имат
каквото и да е разбиране за това кой плаща за всичко. Довеждат цялото си семейство и се настаняват. Има хора,
които избягват да плащат за това, което трябва да бъде платено в Сахаджа Йога. Тоест за храната, за пътуването или
за пристигането си от чужбина те трябва да си платят. А понякога се налага Аз да им плащам за пътуването, за
храната. Няма значение, нямам нищо против. Но не е добре за вас. Главното е, че не е добро за вас. Как се държите в
Сахаджа Йога относно парите също е много важно, въпреки че изглежда грубо. То може да доведе до големи



неприятности в отварянето (на Сахасрара – бел.пр.) защото блокира Набхи. А както знаете, ако Набхи е блокирана,
това може да се разпространи в целия Воид. А щом Воид е блокиран, Екадеша Рудра, които са раположени тук, на
челото, проявяват силите си.
И така, преди Сахаджа Йога всичко беше наред, занимавахте се с всякакви неща. И полека отивахте към ада, без
особени трудности. Много е лесно да отидете в ада. Може да направите два скока и да попаднете там. Но трябва да
видите и другото – да отидете в ада е най-лесното нещо. За това не е необходимо да работите много или да правите
нещо. Но когато се извисявате, когато се издигате, е малко трудно. Трябва да внимавате да не продапднете, да не
паднете, а да се извисявате. Трябва да сте много внимателни да не се връщате към старите си навици.
Някои хора имат навик да пестят пари за сметка на Сахаджа Йога. Други имат навик да печелят пари за сметка на
Сахаджа Йога. Трети имат навик да не дават полагащата се сума и така нататък. Това е нещо като измама. Но те
изчезват от Сахаджа Йога за много кратко време. Може би в началото изглеждат като велики лидери, но те излизат
просто ей така. А някои хора ме питат: “Майко, защо не водиш точно счетоводство в Сахаджа Йога?” Не се налага да се
води някакво счетоводство или нещо подобно, защото Моите счетоводители са Сахаджа йоги. Ако се опитате да
правите номера в Сахаджа Йога, веднага пропадате надолу във вашето съзнание, във вашата Набхи чакра. Може да
направите хиляди рупии по някаквъ лесен начин, но ще загубите също толкова. Ще имате такива проблеми, които
просто не искам да ги споменавам. И после ще се питате откъде дойдоха тази проблеми. И така, Набхи чакра блокира
ако не сте честни във вашето търсене. Честността в търсенето не означава само “аз искам да търся”, а означава също
какво е вашето поведение спрямо вас самите и спрямо другите. Трябва да бъдем честни спрямо себе си и да седнем
да медитираме. Трябва да се опитате да подобрите вашата Антар, вътрешна, Йога, да направите вашето съзнание без
мисли – чувството, че не мислите, липсата на мисли – по-дълбоко и по-дълбоко. Опитайте се да постигнете
състоянието, в което наистина чувствате отсъствието на мисли.
И така, честността ви се оптплаща и вие се издигате все по-нагоре и по-нагоре, по-дълбоко и по-дълбоко във вашето
същество. Първо, вие зависите от Мен: “В крайна сметка Майка върши всичко. Когато отидох при Майка, моята
Сахасрара се отвори. Това се случи, онова се случи …” А какво правите вие, което да ви помагне да отворите вашата
Сахасрара? Отварянето на Сахасрара е много важно.
Изненадващо е, че Сахасрара е разположена така, че става едно с Брахмарандра на нивото, в точката (на главата –
бел.пр.), където е Сърдечната чакра. Трябва да знаем, че Брахмарандра е директно свързана с вашето сърце. Ако
нещо не е направено от сърце, а повърхностно практикувате Сахаджа Йога, не можете да израстнете много. Трябва да
вложите цялото си сърце в това. Главното е това. Например има хора, които идват в Сахаджа Йога и започват да
мърморят отзад: “Това можеше да е така, онова можеше да е другояче…”. Всички тези хора са – както ги нарича
Христос – “мърморещи души”. Той казва да бъдем внимателни с “мърморещите души” - тези, които седят отзад и се
възползват от всички предимства, като казват, че се опитват да спасят останалите. Всички те могат да страдат много.
Защото играят двойна игра. А такава двойна игра е много опасна, когато навлизате в Царството Божие. Ако сте в
което и да е царство и сте предател, бивате наказан. А в Царството Божие, което е пълно с благословии, абсолютно
благославящо, където благословиите се сипят отгоре във всичко, във всяко отношение – здраве, умствено и
емоционално благосъстояне – без съмнение можете да получите всякакъв просперитет в Сахаджа Йога. Но когато сте
толкова благословени, също толкова много ви се прощава и ви е дадена пълна свобода, за да се издигнете. Но
наистина напълно да се издигнете, а не половинчато.
Тези, които си мислят, че могат да бъдат нечестни със Сахаджа Йога, трябва много да внимават. Моля ви, не го
правете. Ако не искате да бъдете в Сахаджа Йога, по-добре си вървете. По-добре е. От ваша гледна точка, а и от наша
също. Защото в случай, че сте нечестни, опитвате се да играете игри и номера, вие страдате, изглеждате смешни и
странни. Тогава хората се питат какво не е наред в Сахаджа Йога. А ние излишно страдаме, защото не можем да
покажем като в огледало, че този човек е много, много нелоялен. Не можем да го покажем. Най-напред, ще ни излезе
лошо име. И второ, вие ще пострадате от това. Ако пострадате, пак ще имаме заради вас лошо име.
Но ако сте честни към Сахаджа Йога и към вашето търсене, ще разбере колко много Бог се грижи за вас. Всеки, който
се опита да ви изграе, ще бъде много лошо изигран, отстранен от вашия път. Бог ви пази и защитава непрекъснато и
следи за вас с пълно внимание и грижи. И е толкова любящ, че описанието на Неговото състрадание не може да бъде
изразено с думи. То може само да бъде почувствано и разбрано.
Сега проблъмеът е, че нечестните хора са такива поради своето минало, понякога и поради образованието си, поради
възпитанието си или поради това, че са страхливци. А другото нещо, което може да ви направи нечестни, са вашите



Пурва-джанмас (предишни животи – бел.пр.) и сте се родили такива и вашата Кундалини е оформена така. Но след
Реализация хората, които всички са много доблестни и много силни, направо се издигат толкова бързо, че всички
проблеми със звездите и с вашите Накашатри (местоположение на звездите при раждане – бел.пр.) и всички
съзвездия, всичко това изчезва и ставате Сахаджа йоги. Тоест, роден отново. Абсолютно различен човек. Нямате
нищо общо с това, от което идвате. Както яйцето става прекрасна птица.
И така, когато Кундалини се издига, първото препятствие преди да влезе в Сахасрара е Екадеша Рудра. Има
единадесет Рудра Шакти – сили, единадесет унищожителни Шакти, раположени тук, на челото. Пет от едната страна,
пет от другата и една в центъра. Тези препятствия в нас са издигнати поради два вида грехове. Ако се прекланяме
пред фалшиви гуру и се подчиняваме на техните желания, тогава развиваме Рудра проблеми в Дясната страна, тези
пет сили се проявяват. Ако сте се прекланяли на някой фалшив гуру – защото Аз никога не съм – ако сте се покланяли
на някой неподходящ човек и който е анти-Бог, тогава проблемът идва от Дясната страна. Ако имате чувство като
това “аз мога сам да се грижа за себе си. Аз съм свой собствен гуру и мога сам да се уча. Не искам да слушам никого и
не вярвам в Бог. Кой е Бог? Бог не ме интересува…”, ако имате всички тези мисли, не се блокира Дясната страна, но се
блокира Лявата. Защото Дясната страна измества, избутва Лявата. Тези сили са десет плюс още една- на Вирата,
Вишну – тъй като в корема имаме десетте Гуру Стхана (мястото на гуру) и това на Вишну. Така че когато търсенето ни
е погрешно, тези десет Гуру също се проявяват, и тогава развивате Екадеша Рудра. И тези хора, които са се кланяли на
фалшиви гуру, стават раздразнителни и много податливи на нелечими болести, като рак и други подобни. Развиват се
рак и всякакви такива болести у тези, които се кланят на фалшиви хора. Онези, които си мислят, че са по-добри от
всеки друг – “Не ме интересува Бог, нямам нужда от Бог” – за тях не мога да направя нищо. Всички те развиват
левостранен Екадеша проблем. А левостранната Екадеша е също крайно опасна, защото такива хора развиват
физически проблеми в Дясната страна – сърдечни атаки – вякакви проблеми на Дясната страна.
Една от най-големите пречки за Кундалини да навлезе в Сахасрара са Екадеша Рудрите, които идват от Воид и които
покриват Медха, кората на мозъка. Кундалини не може да навлезе в лимбичната област. Даже тези, които са били при
фалшиви гуру - ако желаят да разберат правилно развитието на нещата и се отдадат на Сахаджа Йога, ако приемат
гришките и кажат “аз съм свой собствен гуру” – могат да бъдат излекувани. Но онези, които си мислят “Аз съм над
всички. Не вярвам в Бог. Кой е Бог? Не вярвам в никакви пророци” и т.н. – които са против Бог и пороците и са
антибожествени личности – те развиват проблеми и могат да се оправят ако смирено се установят и приемат, че
Сахаджа Йога е единственият път за влизане в суперсъзнанието.
Виждала съм хора, които са били тантрици и са били спасени. Хора, които са вършили най-различни неправилни неща,
и са били спасени. Тези хора, които членуваха в много странни организации бяха спасени. Но е много трудно да
убедиш всеки, че каквото е правил е било погрешно и че трябва да тръгне в правия път. Звездата (? - ) се появи, за да
изиграе своята роля заедно с Плутон, понеже Плутон е този, който лекува рака и всички нелечими болести. А хората,
които вървят по погрешни пътеки страдат от странни сърдечни заболявания – сърцебиене, безсъние, повръщане,
виене на свят и така да се каже, от всякакви несъществени приказки. Много сериозно нещо е да отидеш при фалшив
гуру и да му се поклониш. Сахасрара остава затворена за такъв човек. Хора, които са против Сахаджа Йога имат много
твърда Сахасрара, като орех. В смисъл, такава здрава черупка, че не може да се счупи. Толкова здрава черупка, като
костелив орех – дори да използвате чук, пак не можете да я счупите.
Днес е дошло времето да разпознаете и Сахаджа Йога. Трябва да го направите. (Досега – бел. пр.) не разпознахте
нито един светец, нито пророците, нито една инкарнация. Но положението днес е такова, че трябва да ги разпознаете.
Ако не приемете Сахаджа Йога, вашата Сахасрара няма да се отвори, защото това е времето, когато Сахасрара вече е
отворена и трябва да имате вашата Реализация. Много важно нещо е да приемете Сахаджа Йога. Има хора, които
казват: “Майко, защо да вярваме в Сахаджа Йога по този начин? Можем просто да казваме `Майко, може да бъдеш
моя майка`”. Добре, няма значение, но така не може да получите вашата Реализация, а дори и да я получите, не
можете да я задържите.
Трябва да разпознаете. Разпознаването е единственият начин за почитане в Сахаджа Йога. Разпознаването е
единственият начин за поклонение, когато искате да познаете Бог в Сахаджа Йога. Всички други гани, деварси,
божества, шакти са в единение със Сахаджа Йога и всеки, който не е приел Сахаджа Йога, тях просто не ги е грижа за
него, какъвто и човек да е. Например един мъж, който почиташе Шива, дойде при Мен и видях, че изненадващо има
блокаж в сърцето. Той попита: “Майко, аз почитам Шива. Как така имам блокаж на сърцето?”. Отговорих му: “Ти
трябва да разпознаеш Сахаджа Йога. Просто попитай Шива”. И когато попита Шива, тогава вибрациите потекоха. Така



Сахасрара има грижата да разпознаете Сахаджа Йога, а също да убеждава и да доказва. След такова доказателство,
ако не сте я приели, тогава не можете да получите вашата Реализация.
А онези, които я приемат частично, се позволяват твърде много, държат се по смешен начин, без да разбират коя е
тази Личност, която е тук. Виждала съм много пъти как Аз говоря, а хората просто си приказват, вдигат си Кундалини,
приказват си… Изненадана съм, ако сте я разпознали, тогава трябва да знаете кой седи срещу вас. Защото това не
засяга Мен. Аз няма да изгубя нищо, нищо. Но едниствено вие, във вашето извисяване, ако не сте приели Сахаджа
Йога, тогава това значи, че не сте я разпознали.
Абсолютно погрешен е начинът, по който някои хора се опитват да монополизират Мен. Няма нужда да ме
монополизирате. Никой не може да ме монополизира. Има хора, които казват: “Майка сигурно не е разбрала.” Аз
винаги разбирам. И дума не може да става за това. Има други, които се опитват да кажат: “Майко, направи това,
направи онова…”. Това също не е необходимо.
Опитайте се да отворите себе си за този протокол, който е много важен в Сахаджа Йога и за което ви говоря за първи
път днес. Трябва да се опитате да разпознаете напълно. Ако не го приемете, съжалявам – Аз не мога да ви дам
Реализация. Тя няма да се задържи. Ще започне, но няма да се задържи. Това е най-простият начин да получите
вашето по-висше състояние – постепенно да разпознавате все повече и повече.
Много е трудно да се каже на някого, че нещо не е наред с него. Просто е невъзможно. След Сахаджа Йога Аз мога да
ви кажа: “Тази чакра е блокирана, онази чакра е блокирана”. Но понеже знаете какво означава това, отговаряте: “Не,
не. Майко, виждате ли, това не е така. Аз не съм…”. Ако не е така, защо трябва да ви го казвам? Трябва да пречистите
себе си напълно честно. Но първото нещо е да разпознаете и приемете. С пълна смиреност и разбиране. Веднъж
приели, постепенно започвате да вършите точно това, което трябва да бъде направено. Знаете какво трябва да се
направи.
Същността на Сахасрара е интеграцията. Всички чакри са тук, в Сахасрара, така че всички божества са интегрирани. И
вие можете да почувствате тяхната интеграция. Това означава, че когато Кундалини навлезе в Сахасрара, вашето
умствено, емоционално, духовно, цялото ви същество става едно. Вашето физическо същество също се слива с нея.
Няма проблеми като “Да, обичам Майка, но съжалявам – трябва да открадна тези пари” и “Да, приемам Майка. Зная,
че Тя е велика, но не мога да не я лъжа” или “Трябва да направя тези лоши неща, защото преди всичко не мога да се
справя”. Тук няма компромис с Мен. Това трябва да бъде напълно интегрирано. Вашата Дхарма трябва да бъде
коригирана. Не бива да вършите нищо погрешно, а после да казвате: “Аз съм Сахаджа йоги”. Не може да правите така.
Но силата за това идва отвътре. Вашият Дух ви прави силни. Трябва да вложите просто вашата сила на волята – “да,
нека моят Дух действа”. И тогава започвате да действате според Духа. Щом като сте се захванали, трябва да
действате според Дух и ще разберете, че не робувате на нищо. Вие ставате Самартха, тоест равни на това, което сте –
сам + артха. Самартха означава също силна личност. Така се развивате като силна личност, която няма изкушения,
която няма погрешни идеи, няма блокажи, няма проблеми.
Хората, които са Свартхи (себични, егоистични – бел.пр.), се опитват да играят номера, всъщност нараняват себе си, а
не Сахаджа Йога. Сахаджа Йога ще бъде установена. Дори да има десет души на кораба, Бог не се притеснява. Това е
единствено Мое .притеснение като Майка. Като Майка, Аз искам много хора да се качат на кораба. Не се опитвайте да
скачате обратно, вършейки всякакви нечестни неща.
Толкова е просто – вие сте интегрирани. Чрез интеграцията получавате сили да правите каквото разбирате и имате
сили да се чувствате щастливи от това, което разбирате. Така стигате до състояние, когато развивате Нирананда. А
Нирананда е развита, когато сте абсолютно едно с Духа. В състояние на Нирананда няма повече двойственост, тоест
сте Адвайта – без двойственост. Това е една личност. Вие сте напълно интегрирани и радостта повече не е
нарушавана. Тя е пълна. Няма щастие и тъга, а само радост. Радостта не е да се смеете силно, не е да се усмихвате
непрекъснато - не. Тя е тишината, спокойствието вътре във вас, мирът във вашето същество, във вашия Дух и се
затвърждава във вибрациите. И вие усещате, че когато усетите този мир, се чувствате като светлината на слънцето,
като всички лъчи на тази красота, която се разпростира.
Но първо сме ограничавани от нашите лични глупави егоистични идеи. Изхвърлете ги. Имаме ги, защото сме били
несигурни, защото имаме погрешни представи. Изхвърлете ги. Просто останете сами, в единение с Бог, и ще откриете,
че всички тези страхове са безполезни. Нашето пречистване е много важно. И то идва само когато вие наистина го
правите, както е казано в Сахаджа Йога.
Сахасрара е благословията на Рая, бих казала. Тя е действа толкова добре, но е много трудно да бъде счупена. Но



когато Аз я разчупих, наистина не знаех, че ще бъде толкова успешно. Първо мислех, че е все още твърде рано, защото
има толкова много ракшаки, които още са по улиците, продавайки книгите си. А има и толкова много фанатици, които
се наричат “религиозни”, а самите не следват истинската религия на Атма. Но постепенно Моето дело пусна корени.
Нека истината влезе във вас през вашата Сахасрара. И щом като истината стане абсолютно водеща в живота ви,
подхранваща живота ви, светлината, която ви осветлява и ви дава чувството, че сте просветлени хора, едва тогава
може да сте сигурни, че вашата Сахасрара е напълно просветлена от Духа ви. Лицето ви ще стане такова, че всички
хора ще разберат, че пред тях е застанал човек, който е светлина. Ето как трябва да се грижите за Сахасрара.
За Сахасрара е важно да се опитате да покривате главата си през зимата. По-добре е да покривате главата си през
зимата, така че да не замръзва мозъкът. Мозъкът е направен от Медха, което означава мазнини, и не бива да бъде
замразяван. Също мозъкът не бива да се загрява прекалено много. За да бъде добре мозъкът ви, не бива да стоите
твърде много на слънце, както правят на Запад. Иначе мозъкът ви се “разтопява” и тогава полудявате. Това е знак, че
някои хора полудяват. И нещо, което съм казвала толкова пъти – не прегрявайте главите си. Дажи и да стоите на
слънце, покрийте главата си. Това е много важно. Но трябва да покривате главата си когато е необходимо, а не през
цялото време. Защото ако стягате главата си, това ограничава кръвообръщението и може да имате проблеми с
лошото кръвообръщение. И така, отвреме-навреме може да сте с открита глава към слънцето и луната, само
понякога. В противен случай ако стоите на лунната светлина ще свършите в лудница.
Каквото и да ви казвам, знайте, че в Сахаджа Йога не бива да се стига до Ати, крайности, в нищо. Дори и със стоенето
във вода (футсоук – бел.пр.). Има хора, които стоят по три часа. Аз никога не съм стояла толкова дълго. Само десет
минути трябва да стоите, но с цялото си сърце. Ако им кажа това, ще стоят по четири часа. Няма нужда. Направете го
за десет минути. Давайте на тялото си най-различни видове лечение, а не през цялото време едно и също нещо.
Тялото се отегчава или наъплно се затормозява. Ако кажете на някого, че това е неговата мантра, добре. Нека я
употребява докато излекува чакрата си и - край. Например, тук трябва да поставим някаква гайка. Добре, слагаме я,
затягаме я. Необходимо ли е да я затягаме още и още? Така цялото нещо ще се счупи.
По-добре е да вложим мъдрост в тези неща. А за мъдростта трябва да знаем, че тя е Шри Ганеша или Исус Христос,
които е разположен от двете страни. Тук (на тила – бел.пр.) е Шри Махаганеша, а тук (на челото – бел.пр.) е Исус
Христос. И двамата ви помагат да коригирате вашето виждане, разбиране и ви дават мъдрост.
И така, житейската мъдрост не е да се лепнете за нещо. Сахаджа йогите не са такива хора. Ако пък са, не прогресират.
Не бива да се осланяте на идеите, да сте като залепени за някого. Трябва да се движите през цялото време.
Движението не изисква да пропаднете някъде и после да кажете: “О, научихме толкова много, защото пропаднахме”.
Трябва да се извисявате, а не да пропадате. И така, когато постигате нещо в Сахаджа Йога, трябва да сте сигурни, че
здравето ви е наред. Вашият ум трябва да бъде нормален. Трябва да бъдете нормални хора. Ако ще се “джавкате” с
хората, знайте, че нещо не е наред с вас. Или ако хитрувате, ако се гневите или сте в лошо настроение, тогава знайте,
че все още не сте Сахаджа йоги. Можете да съдите себе си. Ако сте свободни като птичка, всичко е наред. Но това не
значи да излезете на улицата, пеейки си като птици и да скачате по клоните. Вижте, ако направя някаква аналогия
пред глупав човек, той може и да се държи глупаво. Но ако е мъдър, използва я използва с разграничение за
подходящата цел. Трябва да разберете – Сахаджа Йога се узнава чрез разграничението, от хората с разграничение.
Какво се получава всъщност сега? Вие се сливате с нещото, което е вашият Атма, Дух. И цялото ви същество се носи,
както патанг, хвърчилото. Както хвърчилото лети над и около мястото, навсякъде. Но се установява в едно нещо,
което е вашият Дух. И ако вие наистина го направите – истински и честно – няма нужда да се безпокоите за парите,
семейството или други делнични неща. Просто не се тревожете за това. Няма какво да се тревожите – просто
направете бандан. Ако стане, стане и край. Ако се оправят нещата, още по-добре. Не че вашите желания са важни, но
ще бъде Твоята воля. Първо кажете: “Да бъде Твоята воля”. И изненадващо ще забележите, че вашите желания се
променят. Каквото и да кажете, се осъществява.
Това също е начин хората да развият его. Бъдете внимателни. Всичко се върши от Шакти, а не от вас. Прави го вашият
Атма, а не вие. Трябва да станете Атма. Щом станете Атма, се превръщате в Акарма (отвъд добрите и лошите дела –
бел.пр.), където не знаете, че вие вършите работата. Това което правите, работи. И не го усещате, не го осъзнавате.
Желая след всички тези лекции, чакрите ви да се отворят. Но това изцяло е Моя работа. Вие също трябва да имате и
“домашно”. Също трябва да работите и да видите за себе си. Бъдете нащрек. Опитайте да видите себе си в огледалото
и да разберете доколко сте честни към самите себе си, доколко сте чисти, доколко приятелски сте настроени към
колектива, който е нещо много важно в Сахаджа Йога. Ако не сте колективни, ако се държите смешно и странно, ако



не общувате с другите, тогава нещо не е наред с вас. И тогава трябва да се видите такива, каквито сте, и да се опитате
да се коригирате. За това се отделете от самите себе си, както Аз отделям Моето сари от себе си и се опитвам да го
изчистя. Отделете се от себе си и се опитайте да се изчистите. Това е начинът, по който Сахаджа йогите могат да
израстнат. Когато Сахаджа йогите израстнат, всички други неща също ще израстнат. Множество Сахаджа йоги от този
тип ще впечатлят хората и те също ще изранат много бързо. Всичко може да стане много бързо Но вие, които се
издигате все повече, трябва да се издигате без да го осъзнавате. Много е важно. Тези, които си мислят, че другите са
нещо повече от тях, също дълбоко грешат. Защото онова, което расте, е Цялото. Никой не бива да чувства, че е
по-нисш или че някой друг е по-ниско или да се чувства по-долу. Нека другите мислят каквото си искат, няма значение.
Божественото не мисли. И така, трябва да обръщате внимание на тези дребни неща. Иначе в Крита Юга е толкова
лесно да се достигне Атма Сакшаткар, Себереализация.
Мисля, че днес ви говорих твърде много за Сахасрара, но ако имате някакви проблеми със Сахасрара, може да ме
питате сега. Но само за Сахасрара. По-добре за Сахасрара, отколкото за всякакви други неща. (Следва прекъсване –
бел. пр.) Има някои глупави книги – “Самадхи бинду” и подобни. Моля ви, забравете за тях. Моля, забравете всички
подобни неща. Самадхи означава, че първо е Нирвичара Самадхи, която получавате, когато Кундалини е излязла само
над главата. Самадхи означава “нещо, което ще бъде”. Когато се съществи Божественото просветление, това е
Самадхи. Най-напред ще бъде дхи, но това не е всичко. Самадхи е първото просветление. Бинду и другите са по-високи
състояния: Арда Бинду, Бинду и после Валлайа. Но не бива да сте футуристи. Ако сте чели книги, не е необходимо да го
показвате на другите. Чудесно е, но просто се опитайте да видите какво сте вие. Искате да говорим за неща, които не
се отнасят за това състояние. Да предположим, че отивате да Булакар. Не взимате направо самолет. Първо трябва да
се качите на влак и после на самолет, едно по едно. Не по друг начин. Само защото сте чели книги, не означава, че
трябва да знаете всичко. Всички тези книги са писани от своенравни, ексцентрични хора, които са прочели нещо
оттук-оттам и го предлагат. Вие трябва да се опитате да експериментирате.
Аз съм ваша Майка и не искам да ви показвам идеали. Искам да правите всичко по начин, по който се движите. Като
майка, бих ви казала, че сега сте в първи клас. Преминете първия изпит, после ще отидете във втори клас. Ще
преминете втория изпит. Всичко трябва да върви по този път, за да бъде точно както трябва. Не бива да има
недоузряване на личността. По-добре изхвърлете всички подобни книги, които сте чели. Те не са добри. Но ако са от
някоя Реализирана личност, пазете ги и знайте, че те са по-висши хора и трябва да достигнем тяхното състояние. Само
с четене на книги няма да станете такава личност, по-добра от останалите. Казвам ви, това са празни неща. Как
можете да сте удовлетворени от празни неща? Вие не получавате нищо?! Най-напред постигнете състоянието.
Най-напред се установете, постепенно ще стане. Чрез четене на книги по никакъв начин не можете да станете
Реализирани души. Според г-н Куркан останалите въпроси ще са от този сорт. Това значи, че сте чели някои книги и
това е всичко, край. Това е истината - просто сте чели книги. Постепенно всичко ще се оправи. Ако сте честни и ако
искате да го постигнете, всичко ще се установи постепенно. Само не се опитвайте да излагате на показ каквото и да е.
По-добре получете просветление.

Следва въпрос на хинди, на който Шри Матаджи отговаря:
Хората го наричат пустаки. То не е нищо Божествено. Това са само пустаки. Тази е истината. Сега вече зная защо го
казвам. Защото наистина само с четене хората стават направо смешни. И се опитват да проверят Мен и Моите
познания, опитвайки се да покажат техните собствени. Пустаки.

Въпрос: Каква е връзката между Кундалини, прана и астралното тяло и душата? Едно и също нещо ли са или не?
Шри Матаджи: Този, който пита, сигурно идва днес за първи път. Преди Аз обясних тези неща. Много неща ви казах. За
ваше добро ще ви отговоря. Първо, за Кундалини. Кундалини е чистото желание да бъдеш едно с Бог. Тази енергия е
разположена в сакралната кост и може да бъде събудена и издигната само от някоя оторизирана от Бог личност.
Кундалини е чистото желание. Прана е Шакти, изразява Шакти – силата на Дясната страна, силата на Махасарасвати.
Създадена е от пет елемента. Астралните тела, на прост хинди, това са бхутове. Това са хора, които влизат във вашето
същество и изхвърлят душата ви навън. Никога не се опитвайте да правите такива неща. Никога! Тези номера се
правят в Америка и се случват ужасни неща. Например, един човек, който живее в Женева и има дете. А там децата не
спят при родителите. И такова едно дете спяло в другата стая, а жената – бабата на детето -, която се грижела за него,
започнала да му говори чрез такова астрално тяло. Всяка нощ тя говорела с детето. Накрая душата на детето била



повикана навън, а после било невъзможно да се върне обратно и детето умряло. Толкова много проблеми създават
астралните тела. Това не са нищо друго освен мъртви души, които отляво или отдясно (чрез егото и суперегото –
бел.пр.) влизат във вас и могат да изнесат душата ви от тялото и може да се погубите. Може да умрете. Това е нещо,
което води до лоши последици и е неправилно. Когато Кундалини се събуди, вашата Прана Шакти и вашата Манас
Шакти са интегрирани и вие ставате едно с Божественото и вашето суперсъзнание е събудено.

Въпрос: Мога да почувствам как Кундалини достига главата ми, но не мога да усетя хладни вибрации.
Шри Матаджи: Това е добре. Някои усещат Кундалини над главата си. Това е най-важното. (Речта продължава на
хинди.)… Друга хата загрява фонтанелната кост, но това не е излизане навън. Това означава, че не е пробита
Брахмарандра. Толкова е просто. Ако не е пробита Брахмарандра, не можете да почувствате хладен полъх. Това е
абсолютно спонтанно. Трябва да стане, така е правилно. Брахмарандра не е пробита. Това е състоянието ви. Тя трябва
да бъде пробита. Причината за това е, че нещо не е наред със сърцето ви. Ако сърцето е чисто, тя (Кундалини –
бел.пр.) ще пробие. Но ако сърцето ви е слабо, тя няма да пробие. Трябва да направите нещо за сърцето си. Ако
търсите нещо друго освен Духа, тя също няма да пробие. Има много различни причини, поради които Брахмарандра не
иска да се пробие. Но вие трябва сами да намерите причината. Вгледайте се в себе си и разберете какво става.

Въпрос във връзка с издигането на Кундалини преди Сахаджа Йога чрез някакъв друг учител.
Шри Матаджи: О, това е Муктананда. Ужасен човек! Има мантра за него. Кои са хората на Муктананда? Моля вдигнете
ръце. Онези, които са чели писмото на Муктананда, вдигнете ръце, моля. И така, ще ви кажем мантрата, чрез която ще
разрешите проблема. Но трябва да я използвате с вяра, с истинска вяра. Само тогава ще се оправите. Правено е от
много хора. Всички тези, които искат да го преодолеят, ще научите каквото трябва в нашите центрове. Всички ще ви
помогнат за това. Какво има там? (реплики на хинди сред публиката…) Тези, които не са получили Реализация, могат
да минат от тази или от другата страна. Върху тях ще се работи. Тук имаме Сахаджа йоги от цял свят и всеки (от
новодошлите – бел.пр.) трябва да получи Реализация. Няма никакво съмнение в това.

Въпрос: Аз нямам проблем със сърцето. Моят проблем е, че мисля твърде много за себе си.
Шри Матаджи: Добре, тези, които имат заболявания, също да отидат отстрани. Ще им покажем какво трябва да
правят.

Въпрос: Моля, дайте ми някакъв съвет. Аз практикувам Магадеша. Има доста време, в което в службата си просто си
говорим, не вършим нищо. Бих искал да въведа Сахаджа Йога в службата и да започна да правя Магадеша преди
лягане в къщи.
Шри Матаджи: Не, не в службата. Не бива изобщо да практикувате Сахаджа Йога в службата. Трябва да бъдете много
внимателен. Всъщност тези хора в службата ви са много груби и не могат да разберат Сахаджа Йога. Най-добре е
първо да поговорите с тях за Сахаджа Йога, но не за Мен. Дори не им показвайте Моя снимка. Понякога е много
странно – някои хора се плашат, когато видят Моя снимка. Не могат да я гледат ако са обладани. Дори треперят пред
Мен. По-добре е да не им казвате за Мен, а за Сахаджа Йога и какво получаваме. Постепенно, с голяма грижа, като
добра майка, трябва да ги доведете до положение, в което могат да получат Реализация. И тогава постепенно да им
разкривате нещата. Но не и в работата, моля ви, не там. Трябва да го правите вкъщи, в групата, която ще намерите в
центровете. Трябва да се прави всяка седмица, много е важно. И един път в месеца в ашрама.

Въпрос: Какво е влиянието на пранайама и на трансцеденталната медитация?
Шри Матаджи: Дали ги практикуваме? Практикували сте всичко това?! Вече ви казах за пранайама и за всички
физически упражнения в хатха йога. В Сахаджа Йога също правим някои упражнения при физически проблеми,
понякога за да коригираме някоя чакра. За подобни неща правим упражнения. Но трябва да знаем коя чакра е
блокирала. Това е наука. Не бива така – гърлото ни не е в ред, а ние да прави асани за корема. Да правим всички
асани е като да вземем всички видове лекарства едновременно. Едното е за студ, другото - за горещина. Не взимаме
всички лекарства. Според нуждите на човека правим и пранайама, според нуждите му. Постепенно разбираме какво
не е наред и какво трябва да направим. А не да се движим сляпо.
Сега, за ТМ. По-добре, без нея. Трябва да разберете за себе си. Какво постигате, когато отивате при един гуру? Трябва



да разберете колко пари взима той. Ако взима пари, просто не ходете – като първа точка. Второ, как живее той, какъв
е начинът му на живот? Трето, какво са постигнали другите, какво е тяхното състояние? Повечето практикували ТМ са
просяци по улиците. Много от тях са епилептици. Видях толкова много от тях да страдат от епилепсия. Ако сте
практикували ТМ, това не е медитация, а анти-Божествено. Сега трябва да го неутрализирате в себе си, да се върнете в
нормално състояние и след това ще можете да получите вашата Реализация. Имаме тук една госпожа, която беше
известен лекар на благородници. За един месец изгуби всичко. Нейният съпруг беше директор на един от тези
лъжливи култове. Той загуби всичките си пари и банкрутира. Жената получи епилепсия, а също съпругът и детето.
Всички се разболяха от епилепсия. Те дойдоха в Сахаджа Йога без нищо. Сега са добре. Всичко е коригирано и върви
добре. Но ние не поемаме гаранции за нищо, защото вие трябва да решите да не следвате тези странни идеи. Защото
някои хора от ТМ са толкова арогантни и егоистични, че е невъзможно да им се помогне. Това е ваша необходимост,
не наша. Трябва да дойдете като пациенти при нас, както пациентът отива при лекаря. В противен случай, не ни губете
времето, моля ви.
И накрая, нека сега да медитираме. (думи на хинди…) Дръжте се спокойно. Не бива да има треперене. Дръжте се
спокойно. Дръжте вниманието си в Сахасрара, във фонтанелата, Брахмарандра. Дръжте двете си ръце направо към
Мен, а не към вас самите. Вижте дали от върха на главата ви излиза хладен полъх.
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Пуджа за Шиваратри Делхи, Индия - 11 февруари 1983 г. Щастлива съм, че всички се наместихте в това малко
пространство. Когато има любов и разбиране, малкото пространство може да побере много сърца. Но когато липсва
широко сърце, тогава каквото и да получавате, никога не е достатъчно. Днес ще почетем Шива Татва в нас -
Принципът на Шива. Това е важно за всички Сахаджа йоги, тъй като Шива е най-висшето, което трябва да се постигне.
Шива е представен в нашия Дух, така че да станете Шива е крайната цел за всичко. Останалото е създадено като
Вишну Татва и Брахмадева, само за да бъдат сътворени човешките същества, да се развият и в крайна сметка да ги
отведе до Шива. Това е най-висшето. Но човешките същества така се оплетоха в Татвите на Брахмадева, че да
навлязат даже във Вишну Татва е трудно. Те се объркаха в петте елемента, които са ни създали и са най-външното
същество вътре в нас. Всички чакри имат най-външна обвивка - просто като съсъд, можем да кажем - но желанието да
бъдем Духа е от първостепенно значение в Сахаджа Йога. Така че като Сахаджа йоги трябва да погледнем навътре
към себе си дали имаме изцяло това желание; или все още имаме много витаещи желания. Вижте, най-големият
проблем е Набхи чакра, независимо дали е на Изток или на Запад. Някои хора все още се стремят към първичното
търсене на храна - тоест Набхи чакра - което е много изненадващо, дори в Сахаджа Йога. Освен това някои хора все
още имат доста силно чувство за притежание и пари. И те израстват все по-фино и по-фино, а необвързаността в тях
все още не се развива. Тя става по-фина. Докато израствате фино, привързаността става още по-фина и е трудно да се
освободите. Особено хората, които стават лидери в Сахаджа Йога или са по-близо до Сахаджа Йога, винаги са под
атака. Те са нападани от своите съпрузи, съпруги, братя, сестри, синове, деца - нещо такова. И това прави нещата
по-зле, защото всички тези лидери, които биват атакувани, се опитват да дразнят всички божества чрез разни
дреболии. Цялото поведение трябва да се разбере - че сте станали по-фини личности и се издигате все по-високо, така
че, естествено, негативните сили ще ви атакуват. Под атака е винаги първа линия, а не задната. Така че тези, които са
отпред са непрекъснато под атака и трябва да бъдат много внимателни как се държат. Понеже ако имаме хитър
човек, той ще остане лукав, но по фин начин лукав. Не само ще ще се извърти, но хитростта му ще стане по-фина. Ако е
скъперник, то ще стане по-стиснат по един по-фин начин. Или да кажем, ако е его-ориентиран, тогава става
его-ориентиран, но по по-фин начин. Но за да се освободите от тези неща вътре във вас, трябва да отидете към
обратната страна на това. Да речем, ако сте стиснати, ставате абсолютно щедри, отказвате се от всичко, което имате.
Не пресмятайте, не говорете за пари, не се тревожете за пари. Ако сте екстравагантни, прекалено глезени, би трябвало
да станете точно обратното. Докато не станете точно обратното, не бихте могли да се отървете от тези неща. Както и
ако сте избухливи, много избухливи, тогава станете толкова меки, че дори и някой да ви набие, всичко да е наред.
Каквото и да каже някой - хубаво. Ето така бихте могли да се освободите от навиците си, които стават по-фини и
по-фини. Съществува и друг начин да се справите с този проблем - като сте бдителни. Когато сте нащрек, започвате да
виждате себе си като отделна личност, която има навици, и тогава започвате да разбирате защо се държите така: “О,
разбирам, познавах те от преди десет години, преди моята Себереализация. Знам те, господинчо, ти си такъв.” И
тогава отивате в обратната посока спрямо тази личност и я отрязвате. Например някой е негативен, левостранен
човек. Каквото и да направите за този човек, той ще става по-фин и по-фин (в това - б. пр.). Ако е момиче, изведнъж ще
започне да плаче, ей така за нищо и да се чувства нещастна. Ако е момче, ако непрекъснато мисли, анализира, той ще
стане анализатор на Сахаджа Йога, но по един фин начин. Това, което би трябвало да направят тези хора, е да застанат
пред снимката и да видят отражението. Бил е другият, който вече е умрял. И просто се опитайте да се по майтапите с
това или да се развикате, зависи. Ако става въпрос за някаква агресия, по-добре е да се надсмеете, защото тя е нещо
глупаво. А ако е някой приемащ агресия, тогава му се разкрещете: “Какво си мислиш, че правиш, като приемаш такава
агресия?”. Всички тези неща, както виждате, ви държат далеч от реалността. Вашето същество трябва да бъде
пречистено. Само с ваша помощ мога да го направя. Много хора казват: "Майко, Вие сте всемогъща." Да, така е, Аз съм
и мога да направя всичко. Но единственото нещо, което не мога да пренебрегна, е вашата свобода. Това е факт. Аз не
мога да мина пряко вашата свобода. И тъй като Аз не мога да прескоча волята ви, то вие трябва да направите това.
Ако по ваша собствена воля вие влезете вътре, то Аз ще ви надаря с всички благословии. Но ако желаете да останете
навън, Аз не съм Тази, която ще ви застави с пистолет. Не, това не е начинът, по който ще се получат нещата. Това е
едно препятствие, за което Сахаджа йогите трябва да знаят: във всеки един момент вие сте свободни, и по-свободни,
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и най-свободни. Колкото по-свободни ставате, толкова по-лоша е вашата ситуацията, що се отнася до това да се
изправите лице в лице с негативността. Да речем, че около вас има четири души. Те първи ще бъдат нападнати.
Естествено, можете да разберете, че винаги е атакувана предната линия, не гърбът. Въпреки че по правило би
трябвало да е обратното, защото всички тези ужасни негативни сили би трябвало да идват откъм гърба. Но те са
много умни. Знаят, че гърбът понякога от само себе си отпада и няма нужда да атакуват тази страна. И пробват
предната линия. А тези, които смятат, че отговарят и са отговорни, трябва да бъдат много внимателни за това как се
държат, доколко са отговорни, как работят. Дали на едно фино ниво пазят своите стари навици или се борят с тях.
Това е много важно. И ето как интелигентно можете да управлявате себе си. Тогава, щом станете необвързани,
отдръпнете се от всички тези неща, поне на умствено ниво. На духовно ниво Аз ще се погрижа за вас. На умствено
ниво трябва да стигнете до логическия извод: "Трябва да се боря с тези безсмислени неща. Трябва да бъда нащрек за
всяка глупост, която съществува вътре в мен." Шива Татва е невинна, абсолютно невинна е. Изключително мощна и
безкрайно невинна. И тайната за постигането й е единствено да се достави удоволствие, просто да се харесате. Ако се
достави удоволствие на Шива, без значение дали от ракшас или когото и да е, Той дава всякакви блага. Но на един
ракшас Той може да даде само благодатта на дълголетието, на дългия живот. Но на един светец Той ще предостави
състоянието Сатчитананда. Така че дори и да даде нещо на ракшас, човек не бива да задава въпроси за това. Той
може да му даде дълголетие - какво значение има? Дори и да живее хиляди години, ракшасът не би спечелил нищо от
този живот, след като никога няма да получи своята Себереализация. Така че на светеца Той дава това вечно
дълголетие, което идва чрез Духа. Това е благословията на Шива Татва. Докато Вишну Татва ви издига до светци и ви
дава светлината на мъдростта, за да видите и разберете всичко в колективното съзнание. А на ракшаса Той дава
смърт, убива го. Така че за някои хора, които не са толкова дълбоки, изглежда странно защо Шива дава такива
благословии на дълголетието на ракшас. Това са характерите на тези различни божества. Например, ако един ракшас
иска да живее дълго, отива при Шива, удовлетворява Го с молитви, пее песни в Негова възхвала, моли за Неговите
благословии, прави тапас (покаяние - б. пр.) в Негова чест, говори за Неговата невинност, и получава дълголетие.
Понякога е по-добре тези ракшаси да са на земята, отколкото в подсъзнанието. Там могат да бъдат ужасни. Могат да
съберат много други бхутове и да измъчват хората. Така че е по-добре да ги държи пред очите на Вишну, който ги
управлява по-добре тук, отколкото да ги изпрати в подсъзнанието. Но стилът на Шива е много различен от стила на
Вишну. Трябва да притежавате всички видове стилове, защото - както знаете - съществуват толкова много
пермутации и комбинации в човешките същества. Ако притежавате само един стил, какво ще правите с другите
стилове на човешките същества? Така че стилът на Вишну е, че ако се опитвате да се правите на интересни, Той ви
играе номера и ви слага в ред. Да речем, Той - Вишну - не се интересува толкова много от другите хора, а от Сахаджа
йогите. Ако един Сахаджа йоги се опита да бъде забавен, например иска да пие вино, Той казва: "Добре, пий вино."
Този йоги пие вино, а след това се разболява внезапно, колата му пада или той бива обиден от някого. Нещо се случва
с него и бива наказан толкова лошо, че възкликва: "О, Боже, какво направих?" Това е Вишну Татва. Но Шива e тъкмо
обратното. Ако погледнете, стилът на Шива е такъв, че ако пиете, Той просто изчезва от вашето сърце. Получавате
инфаркт и умирате. Той също убива. Единият убива директно, по позитивен начин, определено Той убива; а другият -
чрез оттегляне. Как бихте съществували, ако Шива изчезне? Това е един от начините. Вторият начин е, че тези, които
са родени с Шива Татва, както бе нашият Сайнатх - Сайнатх от Ширди - или хора като него, те изпиват всичкото вино,
всички отрови на света; дори Деви понякога може да го направи. Както направи Шива. Така че когато Сайнатх
установи, че толкова много хора пушеха този тютюн, изпуши целия тютюн на света. Той се опита да изпуши целия
тютюн в Махаращра, така че никой друг да не пуши. Това е стилът на Шива - да поеме цялата отрова в Себе си и да
абсорбира цялата отрова в Себе си. Той може да се справи и с най-трудните неща. Така че едното справяне идва чрез
мозъка. Понеже Вирата е в нашия мозък, Шива действа чрез мозъка. Той ви играе номера. И това ви се харесва,
защото можете да видите, че е убил някого. И така си мислите: "Много добре, Майко, Ти наказа този човек." Но Шива
Татва ви носи проблеми, които обикновено не можете да видите, но тя изработва нещата за късо време. Например
сърдечни проблеми или човек с много слаба Шива Татва има всички нелечими болести на света. Никой не е убит, но
човекът страда във всеки един миг. Това е начинът, по който Шива коригира. Когато Шива Татва е пробудена, нашите
приоритети се променят напълно. Виждам, че тези, които са дошли - да речем - от Запад в Индия, са променили доста
своите приоритети, но все още не е така променено, както би трябвало. Те, разбира се, са хиляди пъти по-добре,
отколкото техните приятели, които не са реализирани души. Но все още обвързаността към нещата, обвързаността
към парите е доста силна. Тази необвързаност трябва да проработи. Вижте, нещата с хората не са наред и липсва



бдителността. За да ви дам един много, много груб пример, ще ви разкажа за един господин. Той дойде при Мен,
понеже му бяха казали, че трябва да даде 11 рупии за пуджа, и рече: "По принцип не би трябвало да даваме." Искам да
кажа, че вие плащате единствено - даже като принцип - единствено за храна и настаняване, а не за пуджа. Друг въпрос
е, че йогите дори няма да забележат колко много Майка е изхарчила допълнително за вас, за което не плащате. Не
всичко се разбира. Например, наскоро казах, че хората, които сега искат от Мен да платя за дадено нещо, утре ще
поискат да платя за наемите на семействата им. Така беше. Такова беше положението, когато преди време започнах с
ашрама в Лондон. Помолиха за всички възможни прибори в ашрама, Аз платих наема, платих всичко. [Шри Матаджи
се смее.] Най-накрая казаха, че нямали дъска за гладене и да им изпратя. Имам предвид, че от там се тръгна, а сега не
е толкова лошо, разбира се. И пак ако трябва да платят пет рупии за такси, ще си помислят: "О, трябва да платим за
такси - Майката би трябвало да го плати." Но ако Аз трябва да платя 7000-8000 рупии, за да отидете в Харидвар, всичко
е наред, добре е. Никой не иска да разбере как Майка плаща за вас. Изненадващо е и Ме много смущава вашето
отношение към нещата. Приятното би трябвало да се извършва с пълно сърце. Да речем, ако искате да купите
подаръци за вашите приятели или нещо подобно, нямате нищо против да похарчите пари за това. Но за пуджа имате
възражения. За прането си винаги плащате; искам да кажа, че съм виждала сметките ви за пране и бях изумена колко
пари са похарчени. Но цели 21 рупии - представяте ли си?! Принципът е важен. Вижте го. Ако се вгледате в това, ще се
шокирате от себе си. Това показва, че въпреки всичко имате своята Себереализация. Погледнете щедростта. Много -
вижте - това е много грубо. Много грубо. И така, обвързаността ви към този груб живот трябва да си отиде. Но един
обикновен селянин разбира всичко много добре, защото е невинен. Той е невинен. Понеже вие не сте невинни. Ето
защо виждате всичко чрез ума си. Мислите твърде много - "Колко платихме? Колко е това, колко е онова?" А един
невинен селянин, дори ако има четири анна, би искал да направи нещо: "Майко, това е всичко, което имам." Имаме
една притча в Библията. И там е казано всичко. Човек би трябвало да види, че обвързаностите ни започват на много
ниско ниво, от парите. Не е нужно да имате много приятели. Каква е ползата да се помага на всички приятели? За
какво са тези приятелите? С изключение на Шива Татва, какви други приятели са ви нужни? Помислете върху това
какво е животът ви без Бог? Така че необвързаността трябва да се появи. Приоритетите трябва да се променят и
трябва да знаете, че Бог е вашият приятел, Отец, Той е вашата Майка; Той трябва да се боготвори, нищо друго не е от
значение. "Тана, мана, дхана" - всичко е за Бог. Разбира се, Аз не искам нищо от вас, вие го знаете. Но такова би
трябвало да е отношението на един човек. Така че първо, в човек се появява това отношение. Разбира се, в Сахаджа
Йога, вие имате огромно предимство, защото на всички, които вече са развили това отношение, са подпомогнати
материално толкова много, че веднага откривате доказателство за това. Доказателството за това е налице и тези,
които не се придържат към това нещо, страдат. Така че доказателството съществува. Трябва да ви дам примера с
един златар. Бях му дала да направи нещо за пуджата. A беше дадено много злато и всичко необходимо. И все пак, той
се опита глупаво да прави пари от това. И хвана рак, и умря. Аз не направих нищо. Но знаех, че той е направил пари,
знаех за всичко това. Знам много неща, не казах нищо, нищичко, никога дори не споменах за това. Той хвана рак и
умря, няма го вече, защото Шива Татва изчезна. Онези неща беше за пуджа, това бяха пари на светиците и имаше
нужда да се направят тези неща, а той не биваше да постъпва така. Доказателството за това просто го има. Хората,
които го познаваха, също се уплашиха за живота си - “О, боже, поне не ни причинявай това." Но за тези, които са били
отдадени също по отношение на парите – не че вземам нещо от тях, нито пък искам нещо от вас, но все пак
отношението, казвам, е различно - та те са излезли и са направили пари, богати са, добре са, всичко им е наред. Те
получават толкова много благословии - всичко. Това е първата необвързаност на Набхи чакра. Би трябвало да
започнем с използването на Шива. Всяка обвързаност може да бъде атакувана с Шивa Татва, защото Шива Татва е
блестяща като диамант, като брилянт. Всяка фасета може да бъде пречистена просто чрез пробуждането на нашата
Кундалини и чрез нашето внимание, а след това можете да видите, че имате други обвързаности. Това са връзките,
симпатиите, приятелствата. Симпатиите са винаги към човек, който е в нужда или нещо подобно. Вие нямате
симпатии към някой, който е измъчвал много хора. Друг вариант, който би могъл да се случи, е да мразите някой
прекалено много или да обичате някого прекалено много, или нещо подобно. Така че се стига до необвързаността,
когато не мразите, нито обичате някого. Оставяте Бог да решава. Това е вид необвързаност, когато оставяте всичко на
Бог. Решението е на Бог. Аз няма да съдя никого. Единственото, чрез което ги съдя, е Кундалини и Аз пробуждам
тяхната Кундалини. Ако това проработи - много добре; ако не се получи - хубаво. Така че сте се освободили от
отговорността да съдите другите. Вие отсъждате само по Кундалини; ако тя работи - всичко е наред. А вие сте просто
като барометър - това е всичко - или като машина, която лекува. Вие не участвате в това. Така че тази намеса в личния



живот и в личните взаимоотношения като майка, сестра, брат, подобен род вид безсмислици трябва да бъде
отстранена. Вижте, ако майка ви не е добре, вие просто трябва да я преследвате и да гледате тя да се оправи. Това е
много важно - майка ви трябва да е добре. Ако тя не е наред, й кажете: "Отказвам да ям приготвената от теб храна."
Край. Имате своите вибрации, всичко е наред. Кажете й: "По-добре получи Реализация, иначе няма да имам нищо общо
с теб. Просто ще идвам да те видя, да поговорим и ще си отивам." Покажете й тази необвързаност към нея. Бъдете
силни. Трябва да излекувате майка си. Важно е, защото майката е част от Сахаджа Йога, това е много важно. Но съм
виждала много хора, които просто не знаят как да устоят. Вие трябва да възразите, продължете да протестирате за
едно, за друго, защото това е най-великото нещо, което правите за майка си. Какво друго можете да й дадете? Всичко,
което давате, целият свят е без значение, ако не се опитате да коригирате майка си за един по-добър живот, за вечен
живот, за живота с Бог. После, ситуацията със съпругата е много опасна. Ако съпругата ви е негативна, тя ще вкарва в
главата ви неща, които ще проработят в най-неподходящия момент и ще се изумите как са ви се изплъзнали тези
неща и как сте ги казали, защо е трябвало да правите това и защо сте направили онова. Но на жена ви трябва да се
каже: "Ти трябва да се държиш прилично, да се оправиш, не прави нищо. И няма да има компромиси. Ти ще останеш в
едната стая, аз ще съм в друга стая. Трябва да се оправиш. Аз няма да ти помагам." Защото това е много по-опасно.
Защото, знаете, ако жената има блокажи, тогава съществуват много сериозни заболявания, които развивате с
проблем в Муладхара. Така че вие трябва да бъдете строги със съпругата си. Трябва да я накарате, трябва да й кажете:
"Отказвам да ям храната, приготвена от теб. Няма да правя нищо, дори няма да говоря с теб; просто ще се прибера и
ще спя в другата стая. По-добре не пипай моите дрехи. Ако не желаеш да ме слушаш, тогава нямам нищо общо с теб.
Аз съм твой съпруг. Каквато и дхарма да следвам, ти трябва също да ме следваш. Ако не желаеш да ме слушаш,
тогава нямам нищо общо с теб." Жената би могла да постъпи по същия начин със съпруга си, постепенно показвайки
безразличие по начин, чрез който да разбере, че поведението му не носи любов. Ето как в миналото жените са
коригирали своите мъже. Днес, разбира се, ако дадете нещо на жените, те веднага стават доволни. Дори и да става
въпрос за издръжка, докато мъжът дава диаманти, жената е доста доволна от издръжката. Това все още не е прието в
Индия. Но съм виждала в западните умове, че даже мъжът да плаща десет издръжки, щом дава пари на жена си,
никой няма нищо против. Това е много странно. Така че взаимоотношенията със съпругата, отношенията с майката,
отношенията със съпруга, отношенията с близките трябва да бъдат поправени. Сега децата трябва да бъдат пазени.
Не бива да позволявате на децата си да се захващат с погрешни неща. Ако вършат погрешни неща, ако не идват в
Сахаджа Йога, вие сте длъжни, трябва да кажете: „Няма да ти давам повече пари; няма какво да се прави. Няма да
погледна лицето ти, ако не се захванеш със Сахаджа Йога." Какво друго ще дадете на децата си, освен Бог? Можете да
го направите. Всички могат да го направят. Но трябва да знаете, че Аз нямам нужда да го правя. Мнозина казват:
„Майко, съпругът Ви не е съвсем Сахаджа йоги.” Това е нормално. Аз зная къде да го заведа, зная кога да доведа
децата си, защото ако те бяха вътре (в Сахаджа Йога - бел.р), всички ще кажат: „Те са си основали семейно
предприятие” [смях]. Докато те са извън, това е много добра идея - особено в Индия. Така че най-хубавото е, че ако Ми
противоречат, Аз ги държа всички - Моите братя - настрана; представете си - Моите собствени братя, собствените Ми
братя. Имам предвид, че всички те имат огромно уважение към Мен, без съмнение. Даже брат Ми каза: "Слава богу, че
стоиш сега в стаята ми, така че вибрациите ще бъдат много добри за мен. Какво мислиш за вибрациите ми?” Всичко
това го казва той, но той не е Сахаджа йоги. Аз дадох Реализация на всички тях, всичко е налице, но те не са Сахаджа
йоги - част от нея. Иначе ще отговарят за парите, разбирате ли, какви пари получавате - "Хайде пък сега, това са
парите, които имаме." - само проблеми. С всичките тези роднини наоколо човек не знае. Някой ще отиде и ще каже:
„Шри Матаджи каза така” или „О, дъщерята на Шри Матаджи каза така.” Това става. Не искам целия този натиск върху
главата Си. Това е най-добрият начин. Бих искала всички тези наши политици да разберат това - никога не взимайте
роднините си наблизо. Това е най-добрият начин да ръководите. Ако роднините са ви наоколо, тогава никога няма да
вършите правилните неща. Или ако правите правилните неща, родните ви ще го развалят. Така че всички онези, които
са Сахаджа йоги, трябва да знаят, че не бива да се опитвате да помагате на роднините си по начин, по който те да се
възползват от Сахаджа Йога. Като например, ако сте Сахаджа йоги, да водите майка си и да я карате да седне пред
Мен. Първо, подобрете вибрациите й, поправете я, и тогава я доведете. "Поправете баща ми, поправете майка ми." -
това не е отговорност на Майка, а ваша собствена. Когато те са добре, тогава, както Ми поднасяте цветя, доведете
роднините си като много добър подарък от семейството ви. Това е много по-добро нещо, отколкото Аз да трябва да ги
чистя. Ако някой е Сахаджа йоги, всичките три поколения преди и след него, от едната и другата страна му страна да
трябва да лекувам; край с това. Както Меротра (име на Сахаджа йоги - б. пр.) Ме накара да правя. Така че човек трябва



да се ограничи от тези семейни връзки и тази емоционална неуравновесеност, която имате, от емоционалните
проблеми, които имате, чрез разбирането, че единственото нещо, което тези хора трябва да имат, е Сахаджа Йога. И
някои хора не бива да са в Сахаджа Йога, както казах- съпругът Ми, дъщерите Ми и роднините Ми, Аз ги държа отвън.
Всички подобни хора, ако има такива, не бива да ги държите близо до Сахаджа Йога. Би трябвало да имате
благоразумието да го разберете. Въпреки че всички Мои роднини са много дхармични хора, изключително праведни,
много добри. Много себеуважаващи се, притежават всичките качества - всичко. Готови са, но не са в Сахаджа Йога.
Така че никой от вас не може да каже, че някой си е казал, еди-кой си е казал. Трябва да бъде "Майка трябва да каже".
Тази необвързаност трябва да дойде; отнема време, особено с индийците. През цялото време се тревожат за децата
си, за майка си, баща си и това продължава ли продължава. Години наред - "моят син, моята дъщеря, моят син, моят
баща..." – непрекъснато. Сега с Божията милост мнозина се отърваха от отговорностите си, по някакъв начин, чрез
Сахаджа Йога или каквото и да е (Шри Матаджи се смее). Така че сега сте се установили в себе си, защото имате
вашата собственост отговорност. Та тази необвързаност трябва да бъде възпитана в хората, които идват в Сахаджа
Йога - че сме тук, за да получим благословиите на Сахаджа Йога. "Ние (самите - б. р.) ще бъдем благословия." - с тази
гордост. Вие трябва да бъдете в семейството (си - бел.пр.), добре. Ако искате да получите Сахаджа Йога, имате я. Но не
ги насилвайте за Сахаджа Йога; но може да наложите Сахаджа Йога върху тях. Дойде моментът, когато трябва им
говорите за Сахаджа Йога. В началото казвах да не говорите. А на онези, които са безполезни, ако няма да идват в
Сахаджа Йога, им кажете: „Не ставаш за Сахаджа Йога, по-добре не питай.” Тогава те ще дойдат. Към някои хора
трябва да покажете пълно безразличие - „Ти не ставаш за това, не си добър, прекалено си материален.” Тогава този
човек ще каже: „Ще ти докажа, че съм.” [смях] Всички тези необвързаности се случват и, после, необвързаностите са в
Набхи, на Набхи чакра са. Вие се издигате до емоционалната си страна в Сърдечната чакра. И тогава трябва да имате
необвързаност, дори и за този вид колективност, който си мислим, че е колективност. Аз го наричам братство на
бхутовете, не колективност. Винаги всички безполезни Сахаджа йоги ще сформират група и ще имат много силно
възражение срещу всичко, което е разумно. И ще имат предложения за всичко. Не трябва да има предложения
изобщо. Не съществуват алтернативи, защото Шива е абсолютен. Щом нещо е казано, то е казано; просто го направете
и вижте – това е най-доброто. Алтернативите ще бъдат второто най-добро нещо или третото или може да са
безполезни. Но няма алтернатива за Шива Таттва. Ще ви дам пример. Казах на хората в Делхи да организират
програма за седем дни навън с други хора. Беше разумно, защото знаех, че ще вали. Трябва също да вали. Дъждът
може да бъде спрян, но трябваше да вали за всички други по селата. Не може да го спрем само заради Сахаджа йоги.
Разбира се, Сахаджа йогите са важни, така че казах: „Нека бъдат с други Сахаджа йоги.” Те започнаха да дават
предложения, мислейки единствено, че - видите ли - няма да се чувстват удобно. Имам предвид, че беше добре, но на
друго ниво те няма да се чувстват удобно със Сахаджа йоги, друго ниво. Но трябва да има разбиране, че щом Майка го
е казала, трябва да бъде направено - каквото и да е. Дори Тя да е казала да убиете някого, трябва да го убиете.
Придържайте се към това, до такава степен. Придържайте се към максимума. Дори Тя да каже „Трябва да умреш”,
трябва да умрете. Ако Тя каже „Добре, излъжи.", давайте - "Ще лъжа.” Като Рададжи, Тя каза: „Какво са моите пунйа
(заслуги - б. р.), какво са моите папа (грехове - б. пр.)? Аз съм в сърцето Му. Какво мога да направя? Каквото Ми казва
да правя, го правя.” Това е Шива Таттва. Когато тя е пробудена (Шива Татва - б.пр.) - разберете - поне разпознава Шива
в Мен. И тя вижда, че това е Шива Татва. Разбира, защото в Шива Татва вие не извършвате никакви грехове, вие сте
безгрешни. Когато сте Духът, вие сте без грехове; няма никакъв грях във вас. Ако, да речем, според човешките
разбирания Шива си тръгне, човекът умира - значи е грешен. Защо да изоставя някого? Грешно е, нали? За обичайните
цели, според обичайното разбиране ще си помислим, че е грях Шива да изостави човека и той да умре. Например,
жената умира, децата й са изоставени; тогава човек може да обвини Шива за това - „Ето, Ти си замина и тези деца сега
са без майка", или без баща. Или нещо от сорта. Понеже Шива е без грях, каквото и да направи, е безгрешно. Така че
каквото и да направите, не е грях. С идеята за греха е свършено, защото този, който извършва грехове, е вашето его.
Егото съгрешава. Но ако нямате никакво его, тогава няма грях, защото вие не правите нищо. Стойте в акарма (не сте
извършителят - б. пр.). Да речем, слънцето свети, свети силно и ако някой иска да стои на слънце, тогава той изгаря.
Не е по вина на слънцето; слънцето свети - това е работата му. Каквото е работа на Шива, Той я върши. Той няма
грехове. Нашето умствено отношение ни кара да мислим, че нещо е грях, а друго не е грях. Но когато имаме его,
извършваме грях. Ако попитате тигър „Ти вършиш ли грях, понеже изяждаш кравата?”, той ще отговори: "Никога не
съм знаел какво е грях. Не знам какво е грях.” Това е една история, когато някакви мисионери си тръгвали от едно
село. И селяните, бедните, невинни селяни, станали и им благодарили. Казали: "Слава богу, че дойдохте тук и ни



казахте, че има грях. Ние не знаехме какво е това грях.” [Шри Матаджи се смее и йогите също] Невинните хора не знаят
що е грях. Понеже Духът е невинен, той няма грях. Той се подчинява на другия източник на невинност. Така че не
съществува грях за човек, който е Духът. За Шива не съществува грях, независимо дали Той ще даде благословиите си
на ракшас или на светец. За Него няма грях, защото Той е Боленатх (Господарят на невинните - б. пр). Той е отвъд
греха. Каквото и да прави, Той е отвъд греха, защото егото не може да Го обгърне. Няма его. Тъй като имате его,
извършвате грехове. Щом е свършено с егото, не сме повече там. Така че кой извършва грехове? Когато не сме там,
кой извършва грях? Шива не може да извърши грехове, така че ние сме Шива; така че не можем да извършим грехове.
Така че всички тези идеи да се дават алтернативи на умствено ниво са също погрешни. На всичко, което казвам,
веднага ще има десет предложения. Аз изпробвам всичките тези номера върху вас. Понеже сте свикнали с
конференции, рекох: "Добре, Субраманиан (Сахаджа йоги от Делхи - б. пр.), какво ще кажеш за това?” [Шри Матаджи се
смее, йогите също.] Защото в края на краищата господ Субраманиан (едно от имената на Картикейа - б. р.) съществува.
Трябва да се попита. После питам Венугопалан (Сахаджа йоги от Делхи - б. р.), после питам Гевин, Уорън, всички тези
хора, какво ще кажат. И тогава те дават предложенията си. Но ако погледнете, в конференциите на небесните
божества няма предложения, няма предложения, няма алтернативи. Няма алтернатива за идеите на вашата Майка,
нищо. Абсолютно. Те (идеите Й - б. р.) са абсолютни. Никой не Ми дава предложения, никога. Никакви въпроси. Те
(боговете - б. р.) няма да ви послушат, няма да послушат никой. Няма въпроси. Такава хармония; пълно покорство. И
не само те са постоянни в своите качества. Казва им се да направят нещо, и те го направят. Това е разликата - те се
опитват. Вижте, понякога изглежда, че ако кажа "Хубаво, тръгнете по този път и ще намерите мястото.", а вие не го
намирате, тогава ще речете: ”Майко, Вие казахте да отидем там и затова тръгнахме по този път, а не намерихме
църквата.” Не че Аз казвам, че ще откриете църква, а пробвам да видя какво мислите. Казвам ви Моите собствени
номера; ясно ли е? Така че бъдете внимателни! [смях] Ще ви кажа какво ли не - "Вървете по този път. Не намерихте
църквата, съжалявам. Не биваше да ви казвам. - или - Не биваше да тръгвате по този път." Но това не е вярно. Трябва
да ви кажа, че това не е истината. Това, което се опитвам да видя, е какво ще кажете по въпроса. Ако сте умни, ще
кажете: „Отидох там, не видях мястото, но видях нещо друго. Майко, това е причината, поради която ме изпратихте
там. Сега знам защо ме пратихте там.” Това е. Тогава знам, че той е Сахаджа йоги. Но ако кажете "О, отидох там,
защото си мислех, че ще намеря това нещо, но то не беше там, а Вие ме изпратихте. Пратихте ме Вие." [смях] - край. Ако
повтаряте "Вие казахте така и стана така"... Може да съм го казала, без съмнение. Но това, което съм казала, е само за
да ви изиграя малък номер. Защото една от същностите на вашата Майка е Махамайа. Така че бъдете внимателни.
Как реагирате е много важно за Мен, за да видя докъде сте стигнали. Това е един от начините, по които бивате
съдени. Но за един селянин нещата са различни, ако погледнете. Ако му кажа, че ако иска Аз да отида до дадено село,
да вземе каруцата или мине с волската кола по този път, той ще го направи. Но там ще има дупка, така че Аз ще се
ударя. А той ще каже: "Майко, съжалявам, че се удари. А можех да я избегна.” Разбирате ли? Така че той поема
отговорността върху себе си, поема всичко върху себе си - "Тъй като Ти ме помоли, то аз трябваше да мина по този
път, но можех да я избегна, ако внимавах.” Така че това е разликата, знайте - да не прехвърляте отговорността.
Обичайно е за човешката природа да се прехвърля отговорността върху някой друг. Най-добре е да се прехвърли
върху Майка [Шри Матаджи се смее]. Но в това вие губите всичките си пунйа. Така че (си кажете - б.р.) - "Отговорността
е моя, трябва да съм направил някаква грешка. Трябва да съм сбъркал някъде или може би Майка иска да ме научи на
нещо чрез това." Всеки път, когато правите нещо, Аз ви казвам нещо; то е за вас, само за да научите нещо. Аз не трябва
да уча нищо. Ако мислите по този начин - че сега аз трябва да науча още нещо повече - не е така. Така че вие трябва да
научите нещо. И ако разберете това, тогава един вид необвързаност ще се изгради във вас, и отдаденост. Ще бъдете
изненадани, че ще се облекчат толкова много от безсмислените главоболия, които имате, и от товарите, които носите.
Ако разберете, че цялата шега, цялата работа, целият театър е създаден от Майка, а вие само играете в него... Толкова
е просто. Това трябва да бъде почувствано, да бъде разбрано. И радостта лежи в това. Не в осъждането или търсенето
на други алтернативи. Опитайте. Тези, които са опитали, са се наслаждавали много. И на толкова много неща, във
всеки миг ви дам пример за това. Ще ви дам пример с Грегоар. Последният път, когато отидох в дома му, той отрови
живота Ми заради съпругата си - кога ще роди тя, как ще стане, кой ще остане при нея. От сутрин до вечер говореше
едно и също. "Добре - казах - ще направим нещо. Може да вземеш жена си и тя да остане с теб”. А той - „Как ще отида
аз в Индия?” Имам предвид, че това „аз” беше твърде важно. Тогава, в онзи момент, той не го осъзна; мислеше си, че
беше толкова важно да го направи. Накрая, доста преди тръгване, му казах: "Грегоар, ти Ме разтревожи толкова много
този път. Но всичко е наред.” Тогава той каза, че съжалява. После се обади един ден и каза: „Майко, съпругата ми е



приета за аборт. Тя отиде в болницата, няма никакъв шанс.” Казах: "Забрави. Върви обратно в болницата, тя ще е
добре.” Той отиде в болницата и рече: "Това е чудо. Тя е съвсем добре, няма никакъв проблем. Тя е добре.” Както Ми
каза после, в главата му влязло това: "О, Майка се грижи за това, защо да се безпокоя. Защо да се тревожа?" Това е
първото нещо. После, детето беше родено по-рано отколкото трябваше. И той дойде при Мен. Също го убедих, че
каквото и да казвам, каквото и да правя - знаете - Аз се грижа за вас. Но когато вие поемете отговорността върху себе
си и започнете да мислите за нещата, тогава Аз не мога да помогна. Просто знайте да го оставите на Бог. Всичко е за
ваше добро, за вашата хийта (благополучие - б. пр.). Всичко е за вашата хийта. Както и да е, понякога трябва да ви се
скарам, понякога трябва да ви коригирам, понякога трябва да ви кажа: "Не идвай тук”. Някои хора, които Ме докосват,
може да Ми причинят ужасни усещания. Тогава им казвам: "Ти просто не идвай тук. Не стой пред Мен, махни се от тук.”
Това им помага. Но ако те стоят тук, бхутовете никога няма да се махнат, защото бхутовете искат да Ме безпокоят. И
ако разберете тази точка, ще станете напълно необвързани и ще знаете, че за ваше добро, за вашето подобряване
трябва да държите Майка удовлетворена и ако правите разни неща, които да не Я удовлетворяват, с вас ще бъде
свършено. Та за да разберете от какво се нуждаете - не възраст, не позиция, не квалификации, нищо – вие имате
нужда от мъдър ум. Дълбока личност. Виждала съм много млади хора, които са толкова чувствителни; родителите им
са глупави, абсолютно глупави хора. Така че вие се нуждаете от мъдра, дълбока личност, за да го направите, и това
трябва да се опитате да развиете. Това става, придържайки се към Шива Татва, която е нещо солидно, която е Шива
ачала, която не се движи, абсолютна. Не е относителна, изобщо не е относителна - не е свързана с нищо, абсолютна е.
Това ви дава дълбочина - тази дълбочина, която ви е необходима да се установите, да отидете надълбоко. Шива е
вашият Гуру. Гуру е този, който ви дава гравитация да вървите право надолу, надълбоко. [на хинди] Отместете детето
от предната страна. Детето е умствено неуравновесено. Не е ли така? Той добре ли е? Накарайте го да седне тихо.
Това е много важно, и всичко останало. И се надявам, че с пуджата днес ще се опитаме да ви установим в този велик
Принцип на Шива. Нека вниманието ви, всяка една частичка от вниманието ви бъде изпълнена, блести и ликува с тази
благословия на Шива Татва. Благославям всички ви! За начало, първо ще боготворим Деви, а после Шива. [Шри
Матаджи говори на хинди] Аваханам означава, че трябва да установим Шри Ганеша. Това е важно. И след това трябва
да кажем имената на Шри Вишну, които и да е. Понеже тези имена трябва да бъдат казани - онези, които са
извисяващи имена. След това ще намерим мястото и всичко описано, къде ще я направим пуджата, защо я правим.
Тогава ще боготворим Деви. Ще кажем 108 имена на Деви. Мисля си, че всички вие трябва да запомните тези 108
имена наизуст. Имате ли ги разпечатани - имената на Деви? Имате ли копия? Получихте ли ги? Във вас ли са? Имате ли
книжки? [Майка говори на хинди]
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Пуджа за Рождения ден Сидни, Австралия - 21 март 1983 г. Толкова е велико да бъда с вас, хора, днес на този
благоприятен ден да бъда с австралийците, които са доказали, че са много добри Сахаджа йоги и са напреднали по
един много бърз начин в своя духовен живот. Това Ми носи най-голямото удоволствие - да бъда тук с Моите деца.
Както знаете, имам толкова много деца по целия свят освен тези, на които всъщност дадох физическо раждане.
Трябва да помислим за всички онези, които днес са далеч от нас, на хиляди мили, и се молят на Всемогъщия Бог за
духовното си извисяване. Човек трябва да се моли само за духовното си издигане. Тъй като се извисявате, получавате
всичко останало, защото ако не се издигнете, не получавате нужното. Ето защо има проблеми. И даже днес трябваше
да разреша някои проблеми преди да мога да дойда на пуджа. Но ако решите, че трябва да се извисите духовно вътре
във вас, тогава трябва да получите всичко - всички благословии, които Бог иска да изсипе над вас, за да ви направи
граждани на Неговото велико царство, където повече не сте съдени, повече не ви се налагат наказания, където повече
не бивате подлагани на изпитания, а където ще пребивавате във вечната любов на Бог и на Неговата слава. Преди
около десет години не можех да повярвам, че за десет години ще съм в състояние да постигна този резултат. Не бива
да съдим за напредъка на Сахаджа Йога според този на другите "пластмасови" гуру. Да се създаде даже само един
светец ще са нужни хиляда живота, а толкова много станаха пророци - това е голямо нещо за вас. Нека забравите
какви кривини имате в себе си. Трябва да знаете, че сте пророци. Това допускане трябва да се затвърди - "Ние сме
пророци". Ако можехте да допуснете какво представлявате, какви трябва да станете, то ще излъчвате Божията слава!
Като цвете, което разцъфва и има аромат, който автоматично се разпръсква. Но само човешките същества имат
свободата дори да не приемат, да драматизират или да приемат какво са. Даже и да са станали пророци, те все още са
его-ориентирани. Това е лъжа, не е истинската ви природа. То е като да играете в театър, ставайки артисти. Както
някой, който играе Шиваджи, става като Шиваджи. Целият начин на живот, всичко се променя и той става Шиваджи.
Но същия човек, ако играе Хитлер, става като Хитлер. И двете неща са изкуствени, хората стават изкуствени. Сега,
когато наистина сте пророци, вие откривате, че е трудно да бъдете истинската личност, която сте, а не изкуствената,
която се връща назад, която я няма вече - край. Грешникът е мъртъв, егоистът не съществува, страхливецът си е
отишъл завинаги - вие сте пророци. Издигнете се до славата на такава личност. Хората, които не са пророци, които не
са набожни, които вършат антибожествени дейности, могат да допуснат, че са пророци. А онези, които да наистина
пророци, не искат да приемат ситуацията, че са. Веднага щом го допуснете, става такива. Така че днес трябва да
преодолеем този вид игра, която умът ни играеше до сега. Целият фалш трябва да отпадне. Разбира се, както казах, Аз
не можех и да си мечтая, че за десет години ще постигна тези резултати при толкова много дяволи около нас, които ви
примамват. Страхувам се, но до вас също трябва да стигне това, че въпреки всички препятствия и проблеми, които
имахте, вие се издигнахте, извисихте до този момент и станахте прекрасни пророци. Вие сте толкова трансформирани,
че само още малко - просто ако приемете какво сте - това ще ви накара да се чувствате толкова мило. Говорех с
Моята внучката, по-голямата, а тя е просто малко момиче, само на 11 години, а казала на майка си: "Не мога да говоря
с нани (баба - б.пр.), защото е Богиня. Как мога да говоря с Нея?! Срамувам се." На тази възраст! А иначе в собствения
си живот, както се казва, тя е на върха на целия клас, редактор е на списание в училището си. Тя е страхотна, а е
толкова смирена, че каза на майка си, че я е срам да говори с баба си, защото баба й е Богиня; как да говори с нея. А
Рустам Ми каза, че от нея се излъчват вибрации. Ето как трябва да израствате. Най-напред всички вие трябва да
знаете, че сте пророци и трябва да знаете, че Аз съм Светият Дух. Аз съм Ади Шакти. Аз съм тази, която дойде на тази
земя за първи път в тази форма, за да свърши тази страхотна задача. Колко пó разбирате това, толкова по-добре ще
бъде. Ще се промените страхотно. Знаех, че ще трябва да кажа това открито един ден и го казахме. Но сега вие, хора,
трябва да го докажете, че Аз съм това. Христос имаше ученици, които не бяха даже реализирани души; както и да е.
При подобни обстоятелства - Христос беше разпънат на кръст, а те бяха изоставени - само дванадесет се бореха, но
вдигнаха християнството. Те бяха много смирени хора, тяхното качество беше изключителната скромност и знаеха
разликата между себе си и Христос и Майката. Също знаеха разликата между себе си и другите и приеха да живеят
чист живот, осветяван от името на Христос. Те не бяха реализирани души. Пречистиха себе си и поддържаха живота
си красив. Така че Сахаджа йогите не могат да си позволят да имат тези шест врагове (на Духа - б. пр.). Най-напред,
гневът, който наистина не ви приляга. Заменете гнева със състрадание. Днес е Моят шестдесети рожден ден и трябва
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просто да се борите само с шест врагове в себе си. Второто, което имате и повечето от вас са го направили, е да
оттеглите вниманието си от извращенията. Повечето от вас са го направили. Очите ви сега са по-добре, стабилни. Но
вие все още сте егоисти - суета. Хората все още завиждат, състезават се. Все още във вас се таи някакъв
материализъм. Новото, което идва, е, че вие се обвързвате към семействата си. Така че трябва да променим това, да
го използваме то различен начин. Същото нещо може да се използва за вършене на Божието дело. Те (враговете)
могат да бъдат използвани като шестте ръце на Сахаджа йогите. Първото е гневът. Вие трябва да се гневите на себе
си, когато вършите нещо нередно. И не да се чувствате виновни, а ядосани на себе си, че вършите нещо грешно.
Вината е най-добрият начин да не се отървете от него. Тя е като склад за лични архиви, добре заключен. Аз много съм
страдала заради тая работа с вашата вина, и то много. (кажете си - б. пр.) "Как мога да чувствам вина? Защо направих
подобно нещо? Няма да го правя вече." Така че развийте гнева си към себе си, а не срещу другите. И гневът може да
бъде запазен за деня на битката. Иначе, когато избухне войната, всички "Арджуна" ще хвърлят оръжията си и ще се
заговори, че Арджуна беше велик воин, но докато започна войната. Така че ние няма да пилеем енергията си да
воюваме с неща, които са просто като сенки. Няма да се бием със сенките. Сексът, без перверзия, трябва да бъде
насочен в семейството към съпругата ви и вие трябва сега да уважавате целомъдрието си. Цялото нещо се превръща
само в непорочност, вие водите целомъдрен живот. А не да сте като кучета, а като човешки същества. Цялото
внимание трябва да се превърне в целомъдрие, което е вашата сила, което е вашата закрила, вашата връзка с
Божественото. Не целомъдрие насила, а целомъдрие с равновесие и разбиране. Във вашето семейство със съпругата
си можете да живеете по един много непорочен начин. Същото е и с жените; бих казала, че се отнася повече за
жените. Жените не бива да подавате ръка на други мъже, които говорят против вашите съпрузи или които ви учат на
нещо против вашите съпрузи. Всички подобни мъже, които се опитват да говорят на жените срещу съпрузите им,
трябва да бъдат изхвърлени от Сахаджа Йога. Това е светая светих, където не бива да се месите против съпрузите.
Никой няма право. Ако има някакъв проблем, би трябвало да Ме уведомите. Това е признак за глупост. Суетата трябва
да бъде превърната в гордост. Би трябвало да се гордеете, че сте Сахаджа йоги, наистина да се гордеете. Вдигнете
глави с гордост, че сте Сахаджа йоги. Гордостта никога не е потискаща, славно нещо е да се гордеете. Но суетата е
потискаща. Всъщност гордостта не е нищо друго освен израз на себеуважение. Клинченето, имитирането, мимикрията
- всички тези неща идват от слабото разбиране за себе си. Така че суетата би трябвало да е гордостта, а гордостта да е
израз на себеуважението. Себеуважението е много различно от егото. Едното е реалност, другото е пълна
изкуственост. Мъжете следва да се държат като мъже, а не като жени - покорни, като вързани на въже крави, които
правят каквото жените им поискат. Те трябва да водят обществото. За правата на жените в Индия жените никога не са
се били с мъжете. Никога не са се били, защото мъжете също са бащите, братята и те също са загрижени за
добруването на жените. Жените рядко да се борили тук, защото знаеха, че ако започнат политика на борба с мъжете,
няма да има край на това. Това е главно понеже знаеха, че трябва да живеят с мъжете, не можеха да се борят с тях. Но
самите мъже се бореха. Даже в Америка именно Абрахам Линкълн се бори за освобождението на жените, не жените.
Така че не трябва да бъдете егоисти, а горди. Горди, че сте Сахаджа йоги; горди, че сте се родили в такива времена,
когато трябва да поемете задълженията за Божието дело. Та Бог ви е избрал! Така че вие би трябвало да се издигнете
до това ниво. Както за някои хора изведнъж откривам, че са станали намръщени отшелници, в Сахаджа Йога. На тях
никога не ще им бъде простено, защото Бог ви е дал толкова много. Да речем, някой ви дава диамант. Вие се гордеете,
слагате си го и се показвате. Но когато са ви дали вашия Дух, би трябвало да се гордеете и да не се държите като
отшелници. Някои хора си мислят: "Сега няма да ходя на работа. Няма да излизам, ще си седя у дома и ще медитирам."
Няма място за подобни хора в Сахаджа Йога. "Не мога да го направя." Изразът "не мога" трябва да изчезне ог речника
на хората, от които се очаква да са Сахаджа йоги. Не можете просто да кажете "Не мога да го направя". Така че
себеуважението ще ви даде този вид динамизъм, който е нужен за Сахаджа Йога - благоразумен динамизъм, мъдър
динамизъм. Аз няма да трябва да решавам повече вашите проблеми. Качествата съревнование и завист би трябвало
да се преобърнат. Би трябвало да се състезавате със себе си - какви бяхте и какви сте сега; кой печели - дали вашето
минало или вашето настояще. Вашето настояще би трябвало да се движи все по-бързо и по-бързо, оставяйки това
минало колкото се може по-назад. Не бива да има състезание между Сахаджа йогите по притежаване. Понякога съм
виждала също състезание по викане, каране и грубост към другите; тече голямо състезание. Нека се състезаваме по
състрадание, по мекота, по сладост, по красиво поведение - кой е по-културен, кой е по-голям джентълмен, кой е
по-дълбок. Дръжте като идеал пред вас някого, за когото мислите, че е по-голям джентълмен или жена, която
наистина е като дама. Но ако напротив имате за ваш идеал жена, която се държи като мъж, това не е добре. Или мъж,



който се държи като жена - това също не е добре. Точно обратното - жена, която се опитва да покаже, че жените са
нещо различно от мъжете и че жените трябва да вземат... В Сахаджа Йога няма такова нещо като (противопоставяне -
б. пр.) жени и мъже - че жените трябва да получат едно, а мъжете - друго. Защото вие сте Духът. Но обвивката, която
имате, тялото, което имате, светлината, която имате, светилникът, който имате, е нещо различно и за да се поддържа
запалена светлината, жената трябва да бъде жена и мъжът трябва да бъде мъж. Както ви казах вчера, ябълката не
бива да се опитва да бъде манго, а мангото да бъде ябълка. Но отшелниците, онези, които казват, че трябва да се
отделите, се държат наистина не като човешки същества, а мисля, че като... Не зная кои животни правят така. Както
когато получавате помощи за безработни, не може да се превръщате в мързели, не можете. В известна степен Аз не
харесвам хората да вземат помощи за безработни. Не е белег за добри Сахаджа йоги. Вие всички следва да сте
трудолюбиви, трябва да имате квалификации, да сте добри хора, начело във всичко. Добри студенти, добри готвачи,
добри майки, добри бащи, добри администратори - откъде (иначе - б. пр.) ще вземем тези хора. Не може все да бъдете
миячи на чинии, нали? Така че състезанието между жени и мъже трябва да се спре. Жените трябва да имат своето си
място и мъжете трябва да имат своето си място. А жените трябва да знаят, че мъжете са техните ръце. Ако вие жените
сте шакти (силата - б. пр.), те са машините и не убивайте вашите машини, като им крещите, като им викате и като ги
унижавате, правейки ги неуверени. Няма да има място за нас. Ние трябва да ги насърчаваме да вършат Божията
работа. Вие трябва да ги подкрепяте, да се грижите за тях, защото те са машините, те са ръцете, а вие сте силата.
Разбира се, ако тези ръце тръгнат срещу силата, ще страдат. Така че не бива да има състезание между децата и вас -
"Моето дете... неговото дете...". Не бива да има подобно състезание, извадете ума си от това. Би трябвало да има
пълно споделяне. Така че състезанието да свърши със споделяне - колко споделяме, колко можем да си поделим.
Вижте, пияниците не могат да седнат и да пият сами; трябва да има още хора за компания. Крадците трябва да имат
още десет души да крадат. Но когато се стигне до нектара на Божията любов, как можем сами да го пием? Не можем
да се радваме сами. Изобщо няма наслада в това. Така че нека бъдем мили и любезни едни към други. Хората, които
ще се наслаждават на нектара би трябвало да се състезават по споделяне на нектара, чрез което ще получат още
повече от него. Кой споделя повече, кой е по-щедър. Материализмът би трябвало да бъде изведен до своята красота.
Можете да имате и едно нещо, направено със собствените ви ръце. Това е много по-красиво, отколкото да тичате
подир парите, да броите пари - наистина ще пощуреете. Онези, които броят парите си от сутрин до вечер, са истински
шантави. Те винаги губят пари; има нещо ненаред с мозъците им. Пребройте благословиите си. Вижте живота,
красотата в материята, как е работил животът. Вижте дървото - Аз виждам как животът е създал шарки върху него.
Той не е ленив, не е мъртъв, не е безвкусен, той бълбука. Можете да видите в изкуството, можете да видите във всичко
красиво отражението на творческата сила на Бог и радостта, която Той иска да излъчва за вашето щастие; докато вие
се превръщате в роби на материята. Той никога не е искал да го правите. Вие сте господарите. Най-накрая е
обвързаността към вашите деца, към вашата съпруга, към вашия, вашата, вашето... Каквото е "мое", то не е "аз"
(Себето - б. пр.). "Моята къща" не е "аз". Трябва да се откажете от това "мой, моя, мое...". Маматва (санскр., чувство за
притежание - б.пр.) трябва да бъде унищожена. Вместо това трябва да казваме "ние". "Ние" е хубава дума. Толкова
много пъти Аз казвам "ние" и хората започват да се чудят. Един ден някой Ме попита: "Майко, когато казвате "ние",
какво имате предвид? Как можете да ни карате да се чувстваме така - че всички сме едно цяло - казвайки "ние"?"
Попитах: "Защо не? Вие сте част и частица от Моето тяло. Не сме ли тогава "ние"? Аз разделям ли Моя пръст от Моето
сърце? Ако сте част и частица от Моето тяло, то Аз трябва да казвам "ние", защото съзнавам това колективно
същество, което седи тук." Така че трябва да използваме "ние", а не "аз, моето". И когато трябва да се обърнете към
себе си, кажете го в трето лице. Например може да кажете: "Тази Нирмала отива в Лондон". Действително, истина е,
защото това тяло отива там, но сърцето Ми ще остане тук. Така че да кажа, че отивам някъде не е истина. Ако съм Ади
Шакти, къде отивам? Не отивам никъде, Аз съм навсякъде. Къде мога да отида? Няма място, където да не пребивавам
и ако трябва да отида на подобно място, то само адът е мястото, където не искам да ходя. Така че това, което казвам,
е: "Тази Нирмала сега тръгва, напуска Австралия". Утре ще тръгвам. И какво се случва? Просто това тяло трябва да се
придвижи - това е всичко. Ето така започвате да говорите за тялото си - "Този мой ум е умът на г-н Еди-кой си".
По-добре е да се обръщате към себе си като към г-н Еди кой-си или г-жа Еди-коя си, или -ца Еди-коя си - "Госпожице,
бихте ли станали сега?". По-добре така се обръщайте към себе си. Децата говорят така, в трето лице. Ще се
изненадате, ще видите шегата зад всичко това. Ще знаете как да се смеете на себе си - "О, господинчо, я ела насам;
защо се държиш така?" И вие наистина ще станете господари на себе си, защото знаете как да се справите с това бебе.
Това ще ви даде усещането за зрялост. Така че да приказвате "Това е моето дете, това е моята съпруга"... Разбира се,



трябва да се грижите за съпругата и за децата си, понеже те са ваша отговорност, но правете за другите деца повече
отколкото за собственото си дете. Така че това пълно отъждествяване с децата ви, това свръх-покровителстване ще
ви докара беля. Трябва да вярвате, че семейството ви е семейството на вашия Отец, а вашата Майка се грижи за него.
Ако мислите, че можете да се грижите за вашето семейство сами - давайте! Така че не защитавайте прекалено, не се
притеснявайте прекалено, не се тревожете прекалено за семейството си. И поддържайте много общителен характер,
така че децата ви да не станат като... Кажете им как да споделят. Ако някое дете падне, помолете другите да му
помогнат. Направете игри, в които да можете да покажете как идва дете, което не може да върви добре, как другите
деца отиват и се опитват и намират начини да му помогнат да се справи. Учете ги чрез театър, чрез истории, чрез
различни неща що е добро. Трябва да помагате даже без представата за помощ. Това е удоволствие, привилегия.
Велика чест е, че можете да направите нещо. Трябва да промените напълно представите си. Мнозина имат навика да
сервират първо на "собственото" си дете. Това е абсолютно просташко, показва лошо възпитание. Трябва да
сервирате първо на другите, а после на собственото си семейство. Да отделите и скриете нещо за децата си е само
белег за човек, който е като купамандака или "жаба, която живее в малък гьол". Преодолейте това. Опитайте се
мъжете да оформят своя група от мъже, а жените да оформят своя група от жени. Не бива да има прекалени
наставления над жените от страна на мъжете. Не е подходящо. Открих толкова смешни неща, че не мога да разбера
как се е получило така. Но е така понеже, от една страна, чувствате, че семейството ви е нещо специално, че съпругът
ви е нещо специално, та трябва напълно да се изолирате от останалите; или, от друга страна, напълно се отказвате от
съпруга си - "Той не е добър, бракът не успешен" - и се захващате за нещо, което очаквате да е "нещото", по-висшата
цел на разрушението. Така че и двете неща не са добри. Вие трябва да стоите зад вашия съпруг или съпруга, или за
децата си - това е правилното. Но не бива да го правите явно, не бива да го правите открито. По-добре кажете на
детето си: "Добре, разбирам, но не искам да го правя публично". Хората не бива да знаят също, че това е вашето дете.
Как то се смесва с другите, как стои при тях, как споделя с другите - това определя какъв да е един Сахаджа йоги.
Знаете за самата Мен, че до момента не съм дала Реализация даже на децата Си. Можете ли да повярвате? Да не
говорим за познанието за Кундалини. Вие можете да ги научите. Аз зная, че мога да го направя винаги, когато
пожелая. Изобщо не съм им отделяла време, никакво време за тях. Ако погледнете колко време прекарвам със
собствените Си дъщери - много малко. За цялата година, през тази година съм била три дни с нея. Така че
взаимоотношението този път е със Сахаджа Йога и Сахаджа йогите, то е най-важното. Виждала съм някои Сахаджа
йоги да пишат писма на родителите си, на майките си, на братята си; много повече отколкото пишат на другите
Сахаджа йоги. Много е учудващо. На бащите си, но не и на другите Сахаджа йоги. Вие трябва да пишете на другите
Сахаджа йоги. Трябва да започнете да пишете на други Сахаджа йоги. Колко от онези, които са живели в Лондон,
пишат на хора в Лондон? Сприятелиха ли се с някого или нещо такова? Нищо подобно. Толкова са заети със
собствените си проблеми, че не ги е грижа да създадат тази връзка на обич. Сякаш не се интересуват от Сахаджа Йога.
Стояха в ашрама в Лондон. Колко от вас им пишат? На йогите от Лондон. Колко писма пишете? Запознахте се с тях на
тава програма, колко от вас им пишат писма и поддържат контакт. Колко отнема да напишете едно писмо? Нищо.
Надявам се, че щом се върнете днес, всички ще напишете писма за днешния рожден ден - как е бил отпразнуван - по
един красив начин. Не до вашите семейства, не до близките ви, а до другите йоги. Те всички са някъде наоколо, знаете
как са. Пишете им, защото знаете, че те са главите на това нещо. Например можете да пишете на Грегоар или може да
пишете на Рут в Италия, можете да пишете на Женевиев в Женева. Всички сте се срещали с тях, пишете им. Жените
трябва да пишат на жени, а мъжете да пишат на мъже. Арно е в Лозана, защо не му пишете? Той е там. Знаете ли, че
жена му трябва да отиде в Америка, за да роди? Ние трябва да се познаваме едни други, много задушевно. За колко
много хора Аз зная толкова много неща, всички подробности? Ето как - трябва да се залеете с тази любов. Ако утре
отидете в Америка или в някое от тези места, там имате вече установени ваши братя и сестри. Пишете им какво
мислите за вашата Майка. Вие пишете само на Мен, понякога, но никога един на друг. Не пишете прекалено дълги
писма, особено на Мен. А пишете хубави, мили писма, поетични писма; другите ще са щастливи, то е все едно пращате
цветя. Вземайки идеи от тях е много добра идея. Това ще преодолее тези шест врагове и ще ги направи ваши роби; и
ги използвайте за вашите цели. Тогава ще се превърнат в нещо велико. Те ще ви бъдат помощници, тогава ще са
командири във вашата армия, те ще бъдат вашите украшения. Всичко е във ваши ръце. С мъдрост трябва да го
направите. В това време, на възрастта, която достигнах, Аз винаги съм съществувала на същата възраст, винаги съм
била толкова зряла - като дете, просто като момиче и възрастна жена взети заедно и през всяка година, по всяко
време. Но Аз определено съзрях в разбирането на човешките същества. Определено получих по-добро разбиране и



зрялост, що се отнася до Моето познание за човешките същества, защото те са просто странници; когато се родих, те
бяха просто непознати за Мен. Представете си, Ади Шакти да трябва да каже това, но е истина! Въпреки че Аз съм ви
създала, Аз бях абсолютно чужд човек. Но сега пораснах, разбрах ви много добре; вие сте Мои деца, зная колко много
Ме обичате и колко сте близки с Мен. [към майката на момченце] Защо плаче толкова много? - "Иска да отиде до
тоалетната." - Остави го да отиде. - "Иска да отида с него." - Да отиде сам. Остави го да отиде. Вижте, така става, тези
деца са големи инати. Това е бхутовско, нали? Нека отиде. Той няма да слуша. По-добре отиди. Хубаво, заведи го долу.
Какво да се прави, виждате ли, много е твърдоглаво. Те са бхутове. Толкова голямо момче, а да не може да отиде до
тоалетната. Само да пречи, това е всичко. Трябва наистина да го напляскаш сега; ако го плеснеш два пъти, неговият
бхут ще си отиде. Два шамара и следващия път няма да го прави. Вижте, в такъв момент трябва да ги плеснете, не
много силно, но им дайте да разберат, че това не ви харесва. Бхутовете понякога могат да си отидат само с
шамаросване. Виждала съм, че се случва при децата. Две плесници по лицето и се оправят. Понеже това са бхутове,
разберете, и трябва да си отидат. Каквото и да съм ви казала вчера относно децата, внимавайте. Трябва да
превърнете децата си в активи, а не в пасиви за Сахаджа Йога. Така че се опитайте да ги тренирате както трябва.
Възпитавайте ги, те заслужават да ги държите изкъсо. В началото бъдете много стриктни и ги наказвайте, ако
направят нещо лошо, така че да знаят кое е правилно и кое е грешно. А щом пораснат, ще се удивите що за актив са те.
Някои от тях са много добри деца, но ако влиянието на лошите деца се засили прекалено, те може и да развалят също
добрите. Така че по-добре насърчавайте добрите деца, които са били много мили. Сещам се за Моята ранна възраст,
за Моето детство и как мечтата се превърна в реалност. За каквото съм мечтала то е отвъд въображението Ми,
направено е сега. Що се отнася до Мен самата, вие не се нуждаете много от Мен, вече не. Казах ви каквото беше нужно
как да съветвате. Научих ви на метода как да сте изкупители за другите и да ги утешавате. Знаете всичко. Сега просто
станете майстори в това изкуство. Забравяйки миналото си. Всички вие сте велики хора, всички вие. Така че
следващата година би трябвало да ви видя да седите на това място, а не в Моя скут - самостоятелно, учейки вашите
деца. Нека сега започне второто поколение. Първото поколение е готово. Сега трябва да дойде второто поколение и
вие трябва да се грижите за второто поколение. Аз искам да бъда истинска баба на много велики деца - това е
специална привилегия и действително повишение и зрялост. Погледнете това [завалява дъжд - б. р.]. Ще залее вашата
Перъмате, защото казах, че Аз съм Светият Дух. Всеки изглежда свръхщастлив и радостен. Така че ви благодаря, че
Ме поканихте тук и помислихте за всички Сахаджа йоги по целия свят, за всички тях. Днес, мисля, трябва да изпратим
няколко, около дванадесет телеграми, ако е възможно, до всички центрове, казвайки, че 60-тият Рожден ден на Майка
беше отпразнуван с огромна радост и че Тя изпраща благословии; или нещо подобно. Много ще се зарадват. Но
според индийския начин, това е 61-ият, защото първият ден, в който съм родена, също е рожден ден. Той беше
истинско раждане. Така че в Индия се казва, че е 61-ият и там също ще имаме голяма програма. Вие сте особено
облагодетелствани и се надявам, че вие също ще сте благосклонни към Мен. Тази година се надявам, че всички вие
ще поемете нова роля и нов начин на живот, където ще станете меки хора - не мъже, а меки хора и послушни жени.
Жените трябва да са по-послушни, домошари. Изглеждат красиви. Стават по-благи, усмихват се по-добре, създават
такава радост. Ние сме тук да създаваме радост, а не да се наслаждаваме на някакви права, които са изкуствени, а да
създаваме радост. Колко радост създаваме? Колко радост давате на другите? Така че днес по този велик повод
трябва да почувстваме нашата радост, вътре в сърцата си. Много дълбоко вътре в нас лежи този извор на радост.
Така че трябва да навлезем дълбоко в себе си и да почувстваме радостта на тази 60-годишна наша Майка, която Аз
имам в себе си. Влезте дълбоко навътре, тя е там, наслаждавайте й се и тогава я дайте на другите, като фонтан от
радост я давайте. Нека Бог да ви благослови. Обявете на всички нации сега, че Аз съм Светият Дух и че съм дошла за
това специално време, което е времето на възкресение.
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Пуджа за Рождения ден Бомбай, 30 март 1983 г. Това беше любимата песен на Моя баща [за първия бхаджан, който е
изпят на пуджата]. Мнозина винаги са Ме питали защо Бог създаде тази Вселена. Разбира се, не би трябвало да
задаваме въпроси на Бог. Лесно е да се задават въпроси на Матаджи, когато Тя изнася лекция. Но Бог е отвъд
въпросите. А защо Той създаде Вселената? Това е нещо като защо Аз нося всички тези украшения, тъй като не съм
свикнала да нося украшения, но трябва да го правя. Трябва да го направя, просто за да ви доставя удуволствие, хора.
Или можем да кажем, че Бог създаде тази земя, просто за да достави удоволствие на собствените Си деца, само за да
ги зарадва, просто да ги накара да влязат в Царството Божие, да им даде всичко, което Той има. Така че Той създаде
това Творение по такъв начин, че да може да създаде Свой собствен образ, да го отрази и да го накара да се радва на
себе си. Това е много взаимно ценене - андолан, както го наричаме. Каквото и да прави Той за нас, то е за Негово
собствено удоволствие. И точно обратното - Неговото удоволствие би трябвало да е ваше удоволствие, също. Щом
това стане факт - щом удоволствието на Бог стане ваше удоволствие - вие влизате в тази красива арена на небесна
радост, сваргйа ананд. Само че ако е едностранно начинание или едностранно усилие, се изгубва. Човешките усилия
са едностранчиви, но усилията на Бог са такива, че не можете да им се наслаждавате, докато не са отразени (от вас -
пр.). Така че каквото ни е дал Той, не можем да го преброим, а само можем да кажем, че това са благословии, защото
това е абстрактен начин за казване на нещата. Това е благословията на Бог - че Той ни е дал всичките благословии.
Това е нещо абстрактно, защото не можем да преброим, не можем да му придадем форма, не можем да кажем какво
Той е направил за нас. И когато тази радост на Неговото творение е почувствана в сърцата ни, щом започнем да се
наслаждаваме на тази радост в нас, тогава картината става пълна. Вие можете просто да й се радвате. И ето как се
описва дълбочината на наслаждението: че на тази дълбочина - как да кажем - ние се изгубваме. Капката е станала
океана, а океанът е станал капката. Първо океанът става капката, а после капката става океана. А след това океанът
се опитва да стане капката. Това е красива система на вземане и даване, която може да бъде оценена само от хора,
които са вкусили нектара на красотата на Божията любов. Много е лесно да се каже, че няма Бог. Това е най-лесното
нещо за казване. Но още по-лесно от това е да се радвате на Бог. Най-лесното нещо е да се наслаждавате на Бог,
защото Той е толкова достъпен. Той така силно го желае. Пълната цел на Творението е ви даде радост, да ви даде
щастие. Както днес, когато отивах до банката, се чудех: "Никога не съм носила тези украшения през живота си, а днес
времето настъпи и Аз трябва да ги нося. - само си го помислих. - Това е просто заради Моите деца." Щом трябва да ги
нося, какво значение има? Само за да ги направя щастливи, какво значение има? Ако те се чувстват щастливи, тогава
Моето щастие е пълно. Но ви се искаше да ги нося - самото това нещо показва, че вие искахте да ги видите на Мен.
Това също е такова уважение на вашата фина бхакти, много фина любов към вашата Майка. В тези модерни времена
да имам такива бхакти само по себе си е голяма благословия за Мен. Така че когато казвате "Майко, благослови ни",
Аз казвам "Вие също Ме благословете". Вие вече Ме благословихте чрез тази прекрасна аранжировка, която
направихте, чрез начина, по който се показахте, отдадохте на тази велика пуджа. Защото всичко е един такъв
взаимозависим процес. Вие правите пуджата. Аз не мога да направя пуджата. Вие трябва да направите пуджата.
Когато правите пуджата, чакрите се събуждат. Моите са събудени, но във вас те се пробуждат. Та как да се обясни на
хората колко значима е пуджата. Ако не сте вкусили плодовете на пуджата, е невъзможно да се обясни. Само на едно
по-висше ниво човек може да разбере всичките тези неща. Но до момента всичко, което беше направено на такова
ниско ниво от толкова долен тип хора, че всичко стана абсолютно несвято. Всичко беше правене на нещо несвято и от
това несвято правене на нещата сам Бог беше нещастен. Така че Той създаде тази Вселена, за да сътвори
реализирани души, а не да създава безполезни хора, не да създава хора, които не вярват в Бог, които не вярват в
по-висш живот, които не вярват във воденето на живот на чистотата. Той никога не сътвори тази Вселена за тях. Те
просто битуват, просто като мъртви хора. Те не са живи хора. Така че онези, които вярват в Бог, онези, които Го
боготворят с цялата чистота, всъщност - в известен смисъл - дава благословии на Бог, защото за Него е такова
удоволствие да види, че те са разбрали, че са я почувствали, че са я харесали. Сахаджа йогите също. Някои от тях имат
проблеми - няма значение. Поне докато желанието е чисто, вашата Кундалини е чиста; поне докато чувствате, че
трябва да извършите вашето извисяване по подходящия начин, отдадено, всичко ще се превърне в завършена
прекрасна картина. А за да създадете това възвишено Царство Божие вътре и извън вашите сърца, трябва да се знае,
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че Божиите усилия са абсолютно цялостни. Той ви е направил. И само нещо малко липсва. То е от другата страна. Той
сътвори тази Вселена така красиво и след като създаде тази прекрасна вселена, тази веселена трябва да отразява
Бог напълно. Това е всичко. Така че петдесет процента от работата е свършена. Само другите петдесет процента от
работата вие трябва да я свършите. Не бива да се тревожите, че има хора, които не се интересуват от Сахаджа Йога -
онези, които няма да медитират, които няма да направят пуджа, които няма да се радват на този по-висш живот.
Просто не се тревожете за тях. Но трябва да знаете, че вие сте специални хора и че трябва да създадете ядрото,
пълното тяло на тази част, която ще завърши това дело на великата вяра. Днес Аз съм толкова очарована, че
скоростта на всичко падна до нулата за Мен. Нищо не се движи. За Мен не е останало гати (движение, походка - б. пр.)
сега - толкова съм изумена от вашето празненство, от вашата любезност, че просто не зная как да се изразя. Всичко
това подсказва такава страхотна дълбочина и благодарност в сърцата ви за нещо, за което не съм направила нищо
особено. Не съм направила нищо, защото не съм постигнала сама нищо в живота. Аз бях това, което съм. Винаги ще
бъда същата. Не съм правила никаква тапасйа или нещо подобно. Не съм извървяла дори и инч, за да постигна Моята
цел. Вие сте тези, които са се подготвили, които са дошли по-близо и по-близо; точно както една готова лампа, дийпак,
се е запалила, вие просветлихте себе си, поради вашата подготовка. Само вашите собствени дела са донесли тази
светлина навсякъде. Знаете много добре, че светлината не може да се разпространява във вакуум. Не може да се
разпространява. Ако има вакуум, светлината не може да се разпространи. Ето защо без Сахаджа йогите Аз нямам
изобщо съществувание, Аз не съществувам. Моето цяло съществуване тук е заради вас. Аз нямам смисъл, нямам
работа. Аз не върша никаква работа изобщо. Аз съм най-мързеливата и не върша никаква работа, каквато и да е.
Именно вие сте я постигнали. Именно вие сте издигнали себе си. Всъщност, трябва да се празнуват вашите рождени
дни вместо Моя, защото Аз нито остарявам, нито се подмладявам. Аз съм просто една и съща. Няма никаква разлика,
по никакъв начин. И мисля, че би трябвало да е рожденият ден на Сахаджа Йога, който да се празнува днес. Можем да
кажем, че днес преди около 12 години и няколко месеца Сахаджа Йога започна на публична основа, въпреки че Аз я
започнах много отдавна, не знам преди колко години. Така че на този етап трябва да разберем, че пуджата е
абстрактно постижение, което само може да бъде преживяно, и всички вие би трябвало да седнете с това усещане:
"Ще постигнем нищото в нас, без его, състояние без его, празнота, пречистване, така че светлината на любовта да
наводни всичките области в нас." А това е възможно, разбира се, само когато чакрите бъдат просветлени. То ще се
получи, а също вие би трябвало да отворите сърцата си напълно. Да не се съмнявате в нищо, да не мислите за нищо, а
просто да отворите сърцата си, само да го получите, с пълна вяра и разбиране. Имаме хора от всички страни, от
толкова много страни. Целият свят е представен тук. Чувствам, че вече сме докоснали всяко кътче на света. На този
ден единственото нещо, което трябва да обявим, е това: нека Сахаджа Йога се превърне в Маха Йога в своята цялост.
Така че всеки по целия свят да разпознае, че Сахаджа Йога е единственият начин, по който хората могат да се извисят
в своята еволюция и един нов свят може да бъде създаден. И този вид развитие, което е колективно развитие, което
не е от външния свят, а от вътрешния свят, превръща корените на това творение в ново измерение, в нова същност,
защото до това време корените ще са достигнали източника - източникът на тази Божествена любов, на тази
Всепроникваща любов на Брахмашакти. Днес бих ви помолила всички вие да поемете обет, че всички вие ще се
опитате да доведете повече хора в Сахаджа Йога и ще се опитате да спасите колкото се може повече от тях чрез
всички ваши усилия. Това е единственото нещо, което можете да Ми дадете на Моя рожден ден, за което ще ви бъда
много, много благодарна. Нека Бог да ви благослови всички!
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Махасахасрара Пуджа Горай Крийк, Бомбай – 5 май 1983 г. (превод от хинди на английски) От името на всички вас
благодаря на Сахаджа йогите-организатори от Бомбай, които направиха цялата подготовка, а и от Мое име също.
Благодаря им много. Това е хубаво място, което избраха за нас. Също е и подарък от Бог това, за което щях да говоря,
седейки под същите дървета, че по това време се случва речта за Сахасрара. Преди 14 години - или можем да кажем,
че минаха почти 13 години и сега започна 14-та - тази велика работа по отварянето на Сахасрара бе завършена на този
свят. Това съм ви го казвала много пъти на всеки ден на Сахасрара: какво се случи, как беше направено и каква е
значимостта. Но 14-ия рожден ден е много важен, защото човек живее на 14 нива и в деня, когато премине над 14-то
ниво, той става завършен Сахаджа йоги. Затова днес Сахаджа Йога също стана Сахаджа Йоги. По същия начин, Бог
създаде 14 нива в нас. Ако просто ги преброите, тогава знаете, че в нас има седем чакри. Освен тях има още две чакри,
за които не говорите много, те са чакрата на Луната, Лалита, и чакрата на Слънцето - Шри. След това е Хамса чакра.
Така има още три; седем плюс три прави десет. После има още четири чакри над Сахасрара. А за тези чакри също съм
ви казвала - Ардха-Бинду, Бинду, Валайа и Прадакшина. Това са четирите. След идването си в Сахаджа Йога и след
като вашата Сахасрара е отворена, вие трябва да преминете през тези четири чакри - Ардха-Бинду, Бинду, Валайа,
Прадакшина. Само след прекосяването на тези четири чакри можете да кажете, че сте станали Сахаджа йоги. Ако
погледнем от друг ъгъл, трябва да преминем през 14 нива, за да достигнем Сахасрара; ако ги разделите, то има седем
чакри разположени в Ида Нади, и седем в Пингала Нади. Когато човек се издига, той не го прави по права линия. Той
отива първо наляво, после надясно, след това отново вляво и после отново вдясно. И когато Кундалини се издига, тя
също прави така, разделяйки себе си на две. Причината за това може да бъде разбрана, ако вземем за пример въжета.
Тези две въжета заедно, в процеса на издигане нагоре или спускане надолу, се пресичат два пъти. [тук Шри Матаджи
обяснява издигането на Кундалини по Ида и Пингала Нади и прави четири завъртания при всяка чакра - по две в
противоположни посоки, по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка – б.р.] Когато Кундалини се издига,
виждате в чакрата дали лявата е блокирала, или дясната. Въпреки че Кундалини е само една, но на всяка чакра
виждате и двете неща, така разбирате дали лявата или дясната е блокирала. Следователно в нас, ако всяка чакра е
разделена на тези две - лява и дясна - тогава седемте двойки са 14; подобно в нас, най-напред всички 14 етапа трябва
да бъдат прекосени, преди да достигнем Сахасрара. И ако разберете това, че тези седем и седемте отгоре - по този
начин се създава пътеката от 14. По тази причина 14 е много важно (число – б.р.) в Кундалини Шастра (наука – б.р.).
Много важно. Много важно нещо е. Трябва напълно да разберем, че имаме право на благословиите на Сахаджа Йога
само след издигането над тези 14 стадия. Трябва непрекъснато да вървим напред и, тъй като го попиваме, напълно да
се "потопим" в него. Думите Раджана, Бираджана също съм ви ги казвала много пъти преди, но днес особено, на деня
на Сахасрара, трябва да разберем какво е Раджана (владея, да бъда владетел) и какво е Бираджана (абсорбирам,
поглъщам). Сега седите, гледате тези дървета. Това е дървото Шрипхала. Нарийал е наречен Шрипхала. Кокосовият
орех се нарича Шрипхала. Шрипхала е кокосов орех; не знам дали някога сте се замисляли или не. Но това наистина е
нещо, за което се заслужава да се помисли: защо се нарича Шрипхала? Той расте по бреговете на плажовете и никъде
другаде. Най-добрият плод расте на брега на морето. Причината за това е морето - то е Дхарма. Само там, където има
Дхарма, расте кокосовият орех. Където няма Дхарма, кокосовият орех няма да расте. Но в морето се съдържат
всякакви неща. От всички видове - нечистотия, мръсотия, всичко е в него. Тази вода е наситена със сол. Съдържа сол
в себе си. Исус каза: „Вие сте солта на земята”. Означава, че може да влезете във всичко. Можете да придадете вкус
на всичко. „Вие сте солта” - без сол човек не може да живее. Прана Шакти (жизнената сила), която поемаме в себе си;
ако нямаме сол, тогава дори и Прана Шакти не може да работи. Тя е катализатор. И тази сол напълно се организира за
нас, за да живеем, да живеем в този свят, да живеем в Прапанча (илюзорния свят). Без сол човекът би бил
безполезен. Но когато това се издига към Параматма (Бог), тогава оставя цялата сол долу - всичко е оставено. И
когато светлината на слънцето падне върху тези дървета, и с падането на светлината, както сокът на листата и сокът
на цялото дърво се всмуква нагоре - заради изпарението, което се получава - то тази вода потича нагоре през ствола;
и оставяйки „всичко”, пресича тези 14 неща и достигайки върха, се образува кокосовият орех. Вие сте същите като
Шрипхала. И е важно да се поднесе Шрипхала на Деви. Без предлагането на кокосовия орех, пуджата не се счита за
Сампанна (завършена). Също Шрипхала е създаден по странен начин. Няма друг пхала (плод) в целия свят като
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Шрипхала. Никоя част (от дървото) не се изхвърля. Всяка една част се използва. От листата надолу всичко се
използва. И от самия Шрипхала също всичко се използва. Може да видите, че кокосовият орех е също като Сахасрара
на човек. Както ние имаме коса, по същия начин кокосовият орех има коса. Това (Сахасрара) е кокосовият орех. Той
има коса от външната страна за защита. Предпазването от смъртта ни се дава чрез косата. Затова на косите се
отдава голямо уважение, косите са голямо и мощно нещо, защото ви предпазват. Вие сте предпазвани чрез тях. А
отвътре - както имаме черепни кости, виждате - вътре в кокосовия орех има един вид твърдо покритие на външната
част, ето така. След това в нас има сиво вещество и бяло вещество, тези две неща са вътре в нас. В Шрипхала също,
виждате - бяло вещество и сиво вещество... а вътре в него е водата, която е гръбначно- мозъчната течност в нас.
Вътре в кокосовият орех също има вода - това е лимбичната област. Така истинският Шрипхала, сам по себе си ако за
тях (дърветата) е плодът, тогава за нас това (Сахасрара – б. р.) е плодът. Нашият мозък е плодът на цялата наша
еволюция. Каквато и да е била нашата еволюция до днес - от амеба, днес сме човешки същества – сме получили
всичко това, като резултат от този мозък. Всичко – каквото и да имаме – всичко е от мозъка. Вътре в него са всякакъв
вид сили, всякакви. Вътре в него е събрано цялото богатство, което сме получили. Сега Атма (Духът) обитава вътре в
сърцето и след Сахаджа Йога неговата светлина се разпространява в нас в седем слоя, от двете страни, и това може
да се случи само когато Сахасрара е отворена. Досега правехме същото с нашия ум; преди Реализацията чрез тези
двете - его и суперего - каквато и работа трябва да се свърши, това и вършим, нищо повече. С помощта на тези двете -
его и суперего, или може да се каже манас и его - ние вършим цялата работа. Но след Реализация работим с помощта
на нашия Атма. Атма преди Реализацията обитава в сърцето - напълно отделен като Кшетрагйа (свидетелят на
полето). Той продължава да върши работата си, каквато и да е - просто да наблюдава. Но неговата светлина не е в
нашата читта (внимание), разделена е от нас. Не е в нашето внимание. След Реализация, първо идва в нашата читта.
Първо влиза в читта. А читта, знаете, е във Воид. След това светлината му достига истината, защото с влизането на
светлината в нашия мозък - понеже мозъкът се просветлява - ние познаваме истината. „Знам”. Това не означава, че
знаем истината чрез интелекта, но я знаем в Реалността (Сакшат) – че това е истината. След това неговата светлина
се вижда в сърцето. Сърцето става дълбоко, започва да се разширява, започва да става обширно, неговата сила на
любовта започва да се увеличава. Затова е Сатчитананда - Сат, Читта, Ананд (Истина, Внимание, Блаженство /Радост).
Истината в нашия ум, вниманието в нашата дхарма и радостта в нашия Дух започват да се просветляват. Първо
светлината му започва постепенно да се разпростира, това го знаете. Светлината му се увеличава бавно, бавно - това
е фино нещо, много фино, в началото - заради грубата обстановка, в която живеем, а в тези условия става трудно да се
сграбчи финото. Постепенно този захват също се развива. След това започвате да растете, да прогресирате. С
отварянето на една единствена преграда от Сахасрара, Кундалини се издига. Но тогава светлината му не започва да
се разпростира навсякъде. Кундалини просто се е издигнала и вие приветствате седалището на Садашива. Вътре във
вас светлината на Духа е започнала да мъждука, но все още не е разцъфнала напълно в ума. Изненадващото, че ако
искате да я разпространите чрез ума си, не можете. Между нашия ум и нашето сърце сега трябва да бъде показано
съвършено равновесие. Знаете добре, че когато работите прекалено много с интелекта си, се появяват сърдечни
проблеми. А когато работите прекалено много със сърцето, умът се поврежда. Съществува връзка между тях, тя вече
съществува, това е много дълбока връзка. И заради тази дълбока връзка, когато получите Реализация, тяхната връзка
трябва да се задълбочи. Връзката между сърцето и ума трябва да бъде много дълбока. В момента, в който стане
напълно интегрирана, вашето внимание става пълният Парамешвар-Сваруп (едно с Върховния Бог). Това същото е
казано в Хатха йога, че и Манас (суперегото), и Ахамкара (егото) получават Лайа (разпад; разтварят се, изчезват). Но
само казвайки това, никой няма да разбере как може да се постигне разтварянето на егото и суперегото? Така хората
тръгват подир суперегото, тръгват подир егото. Ако блъскате егото надолу, суперегото се издига, ако блъскате надолу
суперегото, то егото се издига. Хората просто не могат да разберат каква е тази лудост. Как ще стане това? Как да
победите егото и суперегото? Има само една врата за това - Агнйа чакра. Работейки върху Агнйа чакра двете - егото и
суперегото - напълно се разтварят и веднага щом те се разтворят сърцето и умът първо установяват пълно съгласие.
Но единството не идва. Това е единството, което трябва да постигнем. Така самото ви сърце става Сахасрара, а
вашата Сахасрара сама по себе си става сърцето. Това, което мислите, е в сърцето ви, а каквото е в сърцето ви, само
него мислите. Когато вашето състояние стане като това, тогава не остава нищо от каквито и да е съмнения, безверие и
страх. Когато човек се страхува, какво се прави с него? Той е приучаван чрез ума – „Виж, тук няма нищо, от което да се
страхуваш. Виж, страхуваш се за безсмислени неща. Сега вземи светлина и виж.” Тогава въпреки че разбира чрез ума
си, човек отново се страхува. Но когато двете неща станат едно - опитайте се да разберете това: ако умът, чрез който



мислите, който кара вашите Манас да разбират и се грижи за тях, ако този ум стане вашата Мана, това означава - само
си представете, че има такъв инструмент, който има автоматичен съединител и спирачка, и двете са едно; когато си
поиска, става спирачката или съединител – и нещо повече, а именно че той знае всичко. Когато се установи такова
състояние, тогава вие ставате пълният Гуру. Това ниво трябва със сигурност да постигнем. Досега вие напреднахте
много, достигнахте доста високо ниво. Със сигурност сега за вас може да се каже, че станахте Шрипхала. Но Аз винаги
говоря за това, което е напред, защото ако трябва да се покатерим на това дърво, тогава - виждали ли сте хора, които
се катерят, нали? - ако накарате човек да се покатери и го гледате, ще разберете, че той завързва въже около себе си и
продължава да закача въжето по-високо. Когато въжето е закачено по-високо, тогава с негова помощ, той се катери.
По същия начин, когато се изкачваме, нашето въже трябва да бъде закачено по-нависоко. И само когато научите това,
вашето изкачване може да бъде много бързо. Но много често ние държим въжето по-ниско. Дори и след идването в
Сахаджа Йога, връзваме въжето по-ниско и казваме: „Майко, не сме постигнали никакъв напредък”. Как въобще може
да имате някакъв, след като връзвате въжето в обратната посока и правите подготовка за слизане надолу? За
слизането надолу дори няма нужда да връзвате въжето. Вие просто го отпускате малко и хоп - спускате се долу.
Подготовката за слизането надолу вече е направена. Трябва да е изкачване нагоре, за което подготовката трябва да
бъде направена. Така, за да стане нещо, трябва да се извърши усилена работа. А да загубите постигнатото, не се
изисква никакво усилие - падате право долу, на земята; няма съмнение в това. Ако го разберете, тогава ще разберете и
това „Винаги поставяйте погледа си по-нависоко”. Ако стоите на някое стъпало на стълбата и погледът ви е насочен
нагоре, тогава сте по-високо от човек, който дори стои по-нависоко от вас, но погледът му е по-ниско. Ето защо
понякога дори и много стари Сахаджа йоги /изведнъж/ падат долу. Хората казват: „Майко, той/тя беше толкова стар
Сахаджа йоги/йогини, беше толкова много години с Вас, а направи това, направи онова”. Но техните погледи винаги
оставаха насочени по-ниско. Тогава какво мога да направя Аз? Ако погледът е бил насочен надолу, тогава са паднали.
Погледът винаги трябва да е насочен нагоре. Сега дори за да видите този плод (Шрипхала), трябва да вдигнете поглед.
Дори неговият поглед („очичките” на кокосовия орех – б.р.) е насочен нагоре. Погледът на всички тях е по-високо,
защото те знаят: без да си държат погледа нагоре, не могат да получат нито Сурйа (слънцето – б.р.) или да свършат
това, нито могат да станат Шрипхала. Дървото трябва да бъде наблюдавано много добре и разбрано. Можете да
научите Сахаджа Йога много добре от дърво. Те са много големи Гуру за вас. Така, когато гледаме дърво, първо
трябва да видим как са захванати корените му. Първо, то се грижи и закрепва корените си. А за да се грижи и установи
корените си, какво прави? То продължава да прониква и да стига дълбоко до корените си. Това е нашата дхарма, това
е нашата читта (внимание) - в нас то продължава да върви надолу. И с това внимание всмуква цялата Всепроникваща
сила. Това е обърнато наопаки дърво, по-добре е да се каже така. Корените започват да всмукват цялата тази
Всепроникваща сила; а след всмукването й, в края на краищата какво трябва да направи? Тогава погледът му отива
по-нагоре и по този начин се образува Шрипхала. Вашата Сахасрара е същата като самия Шрипхала - много е скъп на
Майка - и самата Сахасрара трябва да бъде отдадена на Нея. Много хора вчера Ми казаха: „Майко, ние чувстваме
хладината /на вибрациите/ по ръцете, също и по краката, но не и тук, на Сахасрара”. Кой управлява тук? Просто
разберете това, (и) хладината ще тръгне от тук. А Онзи, който седи тук, е „Плодът на всички неща”. Корените на това
дърво, фиксирани долу в почвата, също са родени от него. Стволът му, усилената му работа, неговата еволюция -
всички те накрая стават този плод. Всичко е присъщо на този плод. Слагате този плод в почвата и цялото това нещо
ще се роди отново. Това е смисълът на всичко, то е най-висшето от всичко. В целия свят каквато и работа да е
свършил Бог, до този ден каквато и работа да е свършил Той, нейната пълна форма, формата на нейния плод днес е
нашата Махайога! А кой е нейната Свамини (Управляващо божество), вие знаете! Та в такова велико време сте дошли
/на тази земя/ и получихте това. Така че трябва да се чувствате благословени и да станете като Шрипхала, трябва да
бъдете отдадени в дар. Плодът бива откъснат от дървото само когато е узрял - в противен случай е безполезен. Преди
да узрее не може да бъде предложен на Майка. Така че развийте зрелостта, оставете детинското. Докато съществува
детинското, вие ще стоите хванати за дървото. Но при даряването каква е ползата от плод, който стои хванат за
дървото? Ако се откъсне от дървото и след това бъде предложен, само тогава пуджата може да се счита за
завършена. За да разберете Сахаджа Йога - в много символична форма – Сакшат (истинският) Шрипхала стои пред
вас. Фактически голяма благословия е, че тук, днес, всички сме се събрали и на това велико празненство всички тези
дървета ни правеха компания. Те също са наадита (резониращ) с всички неща; също са спандита (пулсиращи); и също
те слушат и танцуват в същия ритъм. Те също разбират специалното значение на всичко това.По същия начин вие и
имате Шрипхала. Направете го напълно зрял. Има само един начин да го направите зрял - да имате хармония със



сърцето си. Важното нещо е да станете едно със сърцето. Няма никаква разлика между сърцето и мозъка. От сърцето
ние желаем, а чрез мозъка то се изпълнява. Когато двете неща станат едно, само тогава ще бъдете напълно
облагодетелствани. За обикновените хора Сахаджа Йога е много тайно нещо. Те няма да разберат, защото техният
ежедневен живот е само на такива ниво. Върху него се движат. Но вашето ниво е различно. Вие трябва да живеете на
вашето собствено ниво. Когато погледнете към другите, обикновено то е със състрадание, защото какви са тези бедни
хора? Какво ще се случи с тях? Къде ще отидат? Те не разбират. Какво е тяхното ниво? На каква пътека ще попаднат?
Разбирайки това, опитайте се да разберете, че ако обяснявайки им, те разберат Сахаджа Йога, тогава това е много
добре; опитайте се да ги накарате да разберат. Но ако те не се притесняват, тогава няма смисъл да си чупим главите
пред тях. Няма смисъл да чупим нечий Шрипхала. Пазете го добре защитен. Неговата работа е много по-висша.
Получихте го за много по-висша цел и го дръжте на това високо ниво, а само достигайки това завършено, чудесно,
уникално ниво, може да считате себе си за благословени. Затова няма смисъл да чупим главите си за безсмислени
неща. Няма нужда да спорим с никого. Но вашето собствено ниво трябва да бъде установено и вие не бива да падате
долу. Докато това не се случи, пълното отдаване, което трябва да се постигне във вас, именно това не сте постигнали
в Сахаджа Йога. Каквото и да е трябвало да бъде попито, то не е постигнато. Какъвто и растеж е трябвало да се случи,
той не е постигнат. Каквото и да е трябвало да бъде вашето надмощие и пълна зрялост, това не е постигнато; вие се
хващате в погрешни представи. Затова не бива да мислите върху никаква погрешна предпоставка – „Аз станах велик
Сахаджа йоги” или каквото и да е. Когато станете много велики, вие се покланяте, автоматично продължавате да се
покланяте. Погледнете тези дървета. Бризът духа в обратната посока. Фактически дърветата би трябвало да се
наведат на тази страна, когато бризът духа в тази посока. Но накъде се привеждат дърветата? Някога забелязвали ли
сте, че дърветата винаги са обърнати в тази посока? Защо? Вятърът идва от тази посока и ги натиска, защо дори
тогава дърветата са приведени на същата страна? А ако вятърът не духа, тогава не се знае колко надолу могат да се
наведат. Защото те знаят, че то (Морето) е Дарителят на всичко. Бидейки почтителни и изключително смирени, те се
навеждат към него. И този, който е "Дарителят", е този, който е Дхарма. Когато Дхарма, която е в нас, напълно се
събуди и започне напълно да се проявява, само тогава Шрипхала вътре в нас ще бъде толкова сладък, красив и
подхранващ. Тогава - и от нищо друго- светът ще разбере от самия ви живот какви сте вие. Вече 14 пъти вие
празнувахте Рождения ден на Сахасрара, и колко много години още ще празнувате. Но до този Ден на Сахасрара,
когато и да празнувахте рождения ден, вашата Сахасрара също се отваряше и растеше, заедно с него. Да приемете
какъвто и да е компромис, да разхлабвате пояса върху себе си по какъвто и да е повод - това не подобава на Сахаджа
йоги. Човек, който е Сахаджа йоги, би трябвало смело да проправя пътя си и да се движи напред. Каквито и пречки да
има - роднини, семейство, това или онова, всякакви странни забавления - те нямат никакво значение. Те са били с вас
хиляди пъти. Но в този живот трябва да постигнете, а с вашето постигане, ако и другите също го получат, тогава те са
благословени, това е техният късмет. Ако не го получат, вие ще ги дърпате ли със собствените си ръце? Това е като да
отидете до морето, да имате тежки камъни, вързани за краката ви, и да помолите морето: „Вижте, господине,
пренесете ме отсреща”. Морето ще отговори: „Първо си махни тези камъни, вързани към краката ти, иначе как мога да
те пренеса отсреща?”. Към краката си сте завързали тези огромни камъни. По-добре е да се отървете от тях, а ако не
можете да го направите, поне направете това - дръжте себе си надалече от тях. Всички тези неща, които сте завързали
към краката си, ги счупете и се издигнете нагоре. Кажете им: „Върви, прави каквото искаш да правиш, прави го, но
нямай нищо общо с нас”. Защото има толкова много такива бадхи и от прилепването на тези ненужни бадхи също
няма полза. Вижте начина, по който тези дървета държат такива тежки плодове толкова високо. Колко тежък е този
плод; той има вода вътре. То държи плода нависоко. По същия начин трябва да държите главата си високо и докато я
държите нависоко, помнете че тя трябва да бъде уважително наклонена към морето - морето, което е белегът за
Дхарма. Тя трябва да бъде почтително и смирено наведена към Дхарма. Много Сахаджа йоги не разбират, че докато
напълно не се установим в Дхарма, просто не можем да бъдем Сахаджа йоги. Те продължават да правят всякакви
грешки. Например, много хора пушат тютюн, пушат цигари, пият алкохол, продължават да правят всичко това, а после
казват: „Не сме напреднали в Сахаджа Йога”. Ами как може да сте? Вие сами преследвате собствения си живот. Има
някои малки правила в Сахаджа Йога - много простички и точни - на вас ви е дадена сила да ги практикувате.
Приложете ги напълно във всекидневните ви обичаи, във вашето поведение. А най-голямото нещо, което е показано
чрез привеждането на дървото, е то да бъде почтително, отдадено, смирено наведено и да накара тази любов да свети
отвътре. Трябва да помните всичко - че имаме любов към всеки - което сте получили от Всемогъщия, отдавайки тази
любов към Всемогъщия. Накрая, трябва да бъде казано, че в мозъка или в Сахасрара, където няма любов, там не



обитавам Аз. Единствено идеята за Любов трябва да се появява в ума и какво да бъде направено, за да се изрази и
излъчва тази любов. Ако помислите надълбоко, ще знаете, че казвам същото - как може да изпълним сърцата си с
любов. Ние трябва да преценим само дали „Това, което правя, от любов ли е? Това направено с любов ли беше?
Всичко, което правя, дали е от любов? Дали всичко, моята реч и всички мои дейности са направени с любов?”. Може
дори да набиете някого от любов, няма да му навреди това. Ако има нещо фалшиво, можем да набием човека - не
вреди; но случва ли се това с любов? Деви уби толкова много ракшаси. Това също Тя направи от любов. Дори те бяха
обичани. И то, за да не може да се изродят от ракшаси в махаракшаси (по-големи ракшаси), а също заради любовта
към Нейните бхакта (поклонници), за да ги спаси, Тя уби ракшасите. В тази Анант Шакти (безгранична сила) също е
изражението единствено на любовта. Това, което ги прави истинска хита (добро, благо), е любовта. Та вие изразявате
ли такъв вид любов, която ги прави наистина добри? Това трябва да се има предвид. И ако вие наистина правите това,
тогава сте завършили и постигнали онова, за което говорих и е наречено „това съгласие”, което трябва да бъде
постигнато. Така че тази хармония е установена във вас. Има само една Шакти, която можем да наречем „Любов” и
само Любовта е тази, която оформя всички неща, за да станат красиви, оформени и напълно организирани. Онова,
което е само „суха мисъл”, няма никакво значение. И знаете, че „сухата мисъл” идва само от егото. А второто нещо,
което идва от суперегото, може също да направи нещо да изглежда добре отвън, но отвътре да е доста кухо. Затова
едното нещо е мръсно, но сухо, а другото изглежда красиво, но неспособно да дари никаква Нийрас (радост),
абсолютно кухо е. Едното е без радост, а другото – празно. Хармонията между тях не е възможно да бъде постигната
по никакъв начин, защото те противостоят едно на друго. Но след Реализацията и след идването в Сахаджа Йога,
цялото противоречие се загубва и двете неща, които изглеждат противоположни едно на друго, сякаш стават две
части от само едно нещо. И това събитие трябва да с случи вътре във вас. Единствено в деня, в който това се случи в
нас, можем да приемем, че напълно празнуваме 14-ия рожден ден на нашата Сахасрара. Нека Бог ви благослови. И по
този светъл повод от Мое име, от името на всички Девата /божества/ и от името на Параматма, Анант Аширвад (вечни
благословии) на всички вас.
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Майката Земя
Сърбитън Ашрам, Англия – 21 август 1983 г.

...Да кажем нещо за връзката на Сахаджа Йога с Майката Земя. Много е важно да разберем значимостта на Майката
Земя. Тя е била много мила към всички вас. Изсмуквала е вашите вибрации. Давала ви е всичко, което виждате
наоколо. Днес трябва да разберем връзката, символичния израз на Майката Земя вътре в нас.

Казвала съм ви и преди, че Кундалини, която е три пъти и половина навита, е разположена в триъгълната кост. Сега
този дом на Кундалини е наречен Муладхара и е представен в Вселената като Майката Земя. А на пуджа е представен
като кумбха .

Досега в движението на нашето съзнание сме се опитвали да разберем Всемогъщия Бог и всичките пет елемента,
наречени основни. Опитвали сме се да разберем другите четири елемента освен Майка Земя. Така трябваше да бъде,
защото докато разбирането на всички тези четири елемента не бъде доведено до определена степен, Майката Земя не
може да се изрази. Все едно четири от вашите чакри да са блокирани – не можете да вдигнете Кундалини и да
получите Себереализация. Не може да имате масов еволюционен процес. Ето защо имахме йагйас, всички други
методи за възбуждане на четирите елемента. Беше боготворена водата, беше боготворен въздухът, небето, небосвода,
светлината.

И така се дойде до времето на Христос, когато светлината беше боготворена. Но днес, при наличието на Сахаджа Йога,
ние всъщност сме на новото на Майката Земя, защото това е ерата на Водолея. Водолей е същото като Кумбха – това
е Майката Земя. Така че ние сме на нивото на Майката Земя. Може да видите в съзнанието на човешките същества –
говоря не само за мъжете, а както за мъжете, така и за жените -, че то се движи повече към женския израз на живота.
Но, каквито са си глупави човешките същества, феминистите също са били много глупави. Те се борят на нивото на
разума, в икономическата, в политическата област – все безполезни неща. Резултатът е, че ставате като мъжете,
просто ставате като мъже. Ако обичате да спорите, ако сте рационални, ако говорите като мъже – това е мъжки
образец на развитие. А майчинският образец на развитие, женското развитие не е еднакво с начина, по който мъжете
вършеха глупости. Няма никаква полза да се състезавате с мъжете в тяхната глупост - достатъчно глупости са
сътворени за нас. Целият свят днес е израз на тази глупост, която съществува – състезанията, агресивността,
подтисничеството.

От друга страна е жената - наричана доминираната, тъмната, подтисканата. Целият този израз трябва да се промени,
да се изяви по друг начин, стилът на живот трябва да бъде променен. В християнството сега всеки трябва да разбере
защо християните, дори юдеизмът, която и да е религия, дори в индуизма и всички там други, - учудващо е, но най-вече
в християнството -, че няма място за Мария. А мюсюлманите стигнаха върха, като напълно отрекоха Фатима. Като
връх на всичко ще видите, че при християните ръкополагането – или както иначе го наричате - не е разрешено за жени,
въпреки че Христос не беше роден от мъж. Но това “не” във всеки случай означава, че вие се състезавате с мъжете в
техните глупави начинания, с които са довели на практика този свят до разрушение.

Така че днес ние трябва да разберем, че е време майчинските качества да бъдат развити. Дори един мъж, само когато
стане, когато придобие майчински маниер на поведение, става велик човек. Както Христос - когато започна да
проявява състрадание, беше наречен светец. И така, качества на жената като Майка - Богинята е винаги като Майка –
тя е най-важната енергия, която възпламенява Сахаджа Йога.

Ще ви кажа как я запалва. Ще ви дам аналогия, но не бива да я пренасяте върху всичко. Като мъдри Сахаджа йоги не
бива да се увличате прекалено. Например, има една нула, тя няма никакво значение. По същия начин Всемогъщият
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Бог няма значение докато пред нулата не поставите единица или двойка. Той е нула. Има съществуване, но няма
капацитет, няма енергия да се изяви. Нула. Ето така бихме могли да определим мъжкия на растеж като нула.

Ще ви дам друга аналогия, за да разберете. Виждали сте мрежа за високо напрежение, която върви над главите ви –
тя е абсолютно безопасна, няма причина за тревога. В Делхи имахме предложение за един много голям парцел земя,
който можеше да бъде получена безплатно, тъй като над него преминаваше високо напрежение. Попитах: “В какво е
проблемът?” Отговориха ми, че само ако земята е свързана с мрежата, тогава може да има проблем. Така че докато
тези неща с високо напрежение, каквито и да са те, не бъдат свързани със земята, нямат въобще никакво значение.

Но Земята е много по-различно нещо от тази динамична сила, която тече през въпросните жици и които са нула, т. е.
нищо. Ето така, по същия начин, в жената, в утробата на жената е Кундалини. Какво е утроба? Ако това е Кундалини,
утробата изразява Кундалини на физическо ниво. Това означава че Майката Земя е също като утробата. Та какво
прави утробата? Тя приема сперма. Това е просто един фриволен, безотговорен акт на мъжа или можем да го наречем
просто агресия. А Тя след това подхранва онова, което е приела, грижи се за него, коригира го, позволява му да расте,
но не по агресивен начин, а по много състрадателен и чувствителен начин, докато бъде изхвърлено от утробата, след
което е пораснало. Така че идеята за утробата е, че изразяването трябва да се осъществява по такъв начин, че да
няма доминиране. Тя не доминира ембриона. Ако го доминира, как ще расте той? А тя го подхранва и го оформя.

Ето това е днес Сахаджа Йога. Майката Земя е тази - символизирана вътре в нас като Муладхара, символизирана като
Ади Шакти там -, която седи долу пред вас, подхранва ви, кара ви да израствате до нови личности, зрели личности.
Тази концепция трябва да разберем.

Жените на запад трябва да разберат, че безсмислените идеи, които са взели от мъжете трябва да бъдат напълно
захвърлени. Те трябва да станат жени. Онези жени, които просто говорят като мъже, никога не могат да помогнат в
Сахаджа Йога. Те трябва да бъдат като Майката Земя, която ви позволява да правите с нея каквото си искате. Искам
да кажа, че човешките същества сте били толкова глупави, та сте я експлоатирали максимално. И не само това, но тя
носи върху себе си огромно количество безсмислие. Но после идва време, когато Тя става експлозивна и тогава
започва да поглъща хора вътре в себе си. И когато прави това, тогава ставате свидетели на земетресения, суши и
разни подобни. Тези неща стават, хората потъват в тези проблеми и обвиняват за това Майка Земя. За проблемите,
които хората са създали поради агресивната си природа – дори агресията спрямо Майка Земя – трябва да се плащат
дивиденти. И хората ги плащат.

За да се спре този вид агресивно движение, което носи всякакви безпокойства, човек трябва да се оттегли и да развие
чувство на тоталност (цялостност), на състрадание. Докато не разберете тоталността, общото, завършеното, цялото –
това е утробата на Майката, на вашата Майка – докато се опитвате да бъдете индивидуалисти, вие не можете да
бъдете добри Сахаджа йоги. Трябва да станете едно с Цялото.

Затова е много важно да се застанем лице в лице със себе си. Специално на запад, бих казала, че трябва да се
обърнете с лице много откровено, да сте наясно докъде сте стигнали. Това е много важно. Най-напред нека да видим
къде е нашето внимание. Задайте си въпрос. Ние сме Сахаджа йоги и то Сахаджа йоги в нашата общност и понякога
Аз съм учудвам, че дори сега вниманието може да бъде толкова странно. Като например да е насочено към такива
материални нещо: “Това е мое, онова е твое. Имам право на уединение.” Тогава стигате до друга област на
агресивност. Ако се опитвате да имате ваше собствено усамотение, тогава лишавате другите от тяхното уединение.

Когато не бяхте Сахаджа йоги, тогава биваше да се уединявате – така можехте да се развивате сред усамотението. Но
след Сахаджа Йога трябва да станете едно с всички останали – много е важно. Преди Сахаджа Йога бяхте едни, сега -
след Сахаджа йога - сте различни. Цялата концепция трябва да се промени след Сахаджа Йога. Вече сте станали едно
с Цялото и за да почувствате, че сте едно с Цялото трябва да се опитате да се откажете от всичките ваши прояви на
индивидуализъм. Много често може да се чуе: “Да, аз харесвам това, аз харесвам онова.” Много често се чува: “Аз
харесвам.” Много често. Но не прилича на един Сахаджа йоги да казва подобно нещо. Вижте, как мога да кажа, че



харесвам нещо? Помислете за майката, която трябва да износи детето, да го роди, да се грижи за него, да следи за
неговите нужди, да го предпазва, да го възпитава. Как може да каже: “Аз харесвам това, харесвам онова.” Откъде
време? Да мисли какво харесвате и какво не харесвате. “Харесвам тази храна, харесвам онази храна.” Откъде време
за такова нещо? Откъде да остане енергия за това? Къде е вниманието? То е върху отглеждането на детето.

По същия начин, като Сахаджа йоги трябва да знаете, че едно дете – Духът - се е родило вътре във вас. Духът е детето,
което е родено във вас и вие трябва да го подхранвате чрез Кундалини. Да му давате вода, да се грижите за него. Да
му давате възможност да расте. Е, откъде време за други глупави неща? Вие имате дете в ръцете си. Всички вие сте
майки, които се грижат за детето – това е вашият Дух. Откъде имате време за всичките други неща? Вниманието
трябва да бъде: “Какво мога да сторя, за да направя детето щастливо, да го накарам да расте, да го накарам напълно
да изяви своето Себе? Майката се оттегля, когато детето стане зряло. Така че сега във вас Майчинството –
майчинското отношение спрямо вас самите - трябва да вземе връх над бащинството. Отношението трябва да бъде
такова, каквото е отношението на майката към детето. Как нейното внимание е насочено само към детето? Можете да
видите как се държи тя в ежедневието.

Виждала съм хора, които много се интересуват - дори и сега - от храна. Откъде имат време? Къде е вниманието им?
Как можете да се вълнувате толкова от храната, от спането, от здравето си, от това или онова? Имам предвид, че вие
сте тук, за да се грижите за вашето дете, което сте получили вътре във вас. И понеже детето е пренебрегвано,
понякога откриете, че то е болно, понякога изпада в кома, а може и някой път да умре.

Положението за Сахаджа йогите сега е много различно – как да се отнасят към себе си – особено онези, които все
още тичат след храна и разни там безсмислени неща. Имам предвид, че съм виждала Сахаджа йоги, чието внимание
през цялото е върху храната. Какво разграничение може да развие личност, щом е толкова отдадена на храната?

Някои от вас може би са видели пещерите в Аджанта. Те са строени от десет поколения, цели десет! И като начало на
място, където нямаше вода. Ден след ден, хиляди хора, без да получават възнаграждение, без да получат нищо, ги
построиха. И дума не ставаше за храна. Обикновено ядяха някакви плодове. Но тяхното посвещение и отдаване им
даде сила да направят това. Такова отдаване е възможно да бъде развито, само ако разберете, че трябва да бъдете
майка на вашето дете. Че ако майката е грозна и детето ще бъде грозно. Защото майката е тази, която е изразена в
детето. Добре, тя не доминира детето, но определено може да развали образа на детето. И точно това става, когато
ние, Сахаджа йогите, изобщо не се интересуваме как да се грижим за нашия Дух и за духовния ни растеж.

Дори сега, ще се учудите как 50% от хората ми пишат писма: “Майко, все още съм обсебен. Работих с лимони и чушки.
Идвам при Вас за това и това.” Много е жалко. Мисля, че ако дори след толкова много години сте обсебени, тогава
трябва да се шубитирате всеки ден 108 пъти. Това е много жалко поведение. Лично Аз смятам, че ако след толкова
години усилена работа на вашата Майка върху вас, вие все още сте си същите – отново носейки всякакви проблеми на
вашата Майка - това означава, че не сте се грижили за вашето дете.

В Сахаджа Йога детето не е някое индивидуално дете, за което трябва да се грижите. Това всеки трябва да го разбере.
Ето тук изпускаме много, особено заради интелектуалците. Те си мислят, че тяхното собствено дете трябва да бъде
добре и че няма значение как са децата на другите или дали имате връзка с другите или не. Много често се среща.
Защото знаете, че разумът им дава такова усещане: “О, моят Дух е добре, вибрации ми са добри. Значи всичко е наред.
Няма значение дали ходя на пуджа или на колективни сбирки, дали подкрепям колективната работа или не поемам
никаква отговорност в Сахаджа Йога.” Защото щом станете колективни, вие поемате отговорност. Винаги сте
доволни. А не “Добре че не трябва да поемам никаква отговорност. Всички Сахаджа йоги са лоши или само някои са
такива. Нямам нищо общо с тях и това-онова...”

Но в Сахаджа Йога като такава майчинството е универсално. Защото – да кажем - ако вие сте носът, някой друг е
окото; ако вие сте ушите, друг е устните. Така че е особено важно за вас е разберете, че ако който и да е Сахаджа йоги
има неприятности, това означава, че и вие имате неприятности, че това е заплаха за вашето израстване. Заплаха е за



вашето израстване, защото Цялото е онова, което расте.

Разбира се, тези, които са абсолютно безполезни, ще бъдат постепенно изхвърлени. Ето това прави Майката. Те могат
да бъдат изхвърлени, абсолютно, толкова надалеч, че няма да могат да се върнат никога. Но не се безпокойте за
тподобни хора. Те ще бъдат изхвърлени. Ще им бъде даден шанс, ще им се дадат още възможности, ще им се даде
милост, но накрая ще бъдат изхвърлени. Така че не бива да се тревожите. А трябва да се поглижите за Цялото. И
трябва да поемате отговорността. Тези, които не поемат отговорност, не са хората, които са помогнали на детето –
тоест, на Духа – да узрее. Всякакъв вид отговорност може да бъде поета от вас, но помислете точно каква.

Ето защо повечето от нас имат лоша Вишудхи чакра - защото не поемат отговорности. А каквато и отговорност да
поемем, трябва да бъдем много, много, много по-отговорни от обикновените държавни служители. Понякога от
едното ни ухо влиза и от другото излиза – дори не му позволяваме да влезе в главата. Така че всеки трябва да
разбере, че детето е вашата отговорност и вие трябва да се грижите за него. А Цялото също е ваша отговорност.

Как да установим връзката между вашия Дух или как да запазим връзката между Духа и утробата (Кундалини)? Това е
най-големият проблем, към който трябва да се обърнем – че връзката е много отслабена, почти изгубена и затова
Кундалини не може да се грижи за Духа.

Чудя се дали сте забелязали едно нещо в Сахаджа Йога – вие можете да манипулирате Кундалини, но не и Духа. Може
да издигнете ръката си и Кундалини ще се задвижи. Може да я манипулирате. Може да й направите бандан и тя ще
върви ли върти. Но как стои въпросът с Духа? Не можете да го манипулирате. Има само една мантра за събуждане на
Духа. В смисъл че за да му доставите удоволствие, трябва да кажете, че сте Духът. Но не можете да го манипулирате.
Трябва да накарате Кундалини да се грижи за него, да я заведете там, до сърцето, така че детето, което току-що се е
родило, да може грижливо да бъде развивано и да му се отдаде възможност да съзрява.

И така, и двете страни - мъже и жени – трябва да разберат, че ако си мъж и доминираш, добре. Но ако си жена и
доминираш, тогава за Сахаджа Йога е трудно да те излекува, защото ти си загубила качеството да бъдеш жена. Като
начало поне трябва да бъдеш жена. Ако дори не си жена, тогава какво може да направиш с тази трета личност, която
не е нито мъж, нито жена?

А мъжете, които доминират, трябва да разберат, че трябва да бъдат състрадателни. Трябва да бъдат мили, да бъдат
внимателни, но никога слуги, никога слуги. Това е нещо, което всеки трябва да разбере, че вие не трябва да бъдете
слуги. А онова, което жените трябва да бъдат, е да с широко сърце, благоприятни, да бъдат отзивчиви. Да получават и
да подхранват всичко. Шокирана съм от начина, по който на Запад понякога се говори на съпруга. Съпругата казва на
господин Х: “Х, не си направил това. Х, не си направил онова. Как можа да го поставиш тук? Направи това, направи
онова.” Не е работа на жената да говори така, абсолютно неправилно е да се казва на мъжа да направи нещо. Вие се
превръщате в мъже. И тогава ние загубваме напълно тази енергия, която придава подхранването на женската любов,
която е силата на жената и която жените не разбират.

Ще ви дам пример с Моята внучка. Тя иска да стане стюардеса, винаги го е искала. Казва: “Сигурно си си мислила да
станеш стюардеса.” Питам я: “Защо? Какво толкова велико има в това да си стюардеса?” Тя отговаря: “Това е
единственият път, когато можеш да дадеш храна на хората.” Виждате ли, това е природният инстинкт на Майката –
“нека да им дам да се нахранят”. Самите те не се хранят, а искат другите да ядат. Но това – казвам ви - не е
схващането на западните жени. Те не могат да разберат: “Защо? Аз направих това, така че защо той да не направи
това, онова...?” Ваша привилегия е да вършите тези неща по съответния, подходящ начин. Да предположим, че някой е
много добър механик, жената също става механик - “И аз ще се занимавам с механика.” Но тя не е тук, за да се
занимава с механична работа. Тя е тук заради механиката на емоциите. Това е нещо съвсем друго. А не, мъжът идва и
тя започва да нарежда: “Трябва да направиш това еди-как си. Защо си изцапал килима? Защо си направил това?
Почисти го, вземи това, направи онова.” Цялата механика на неговите емоции е свършена. Щом като с механиката на
емоциите му е свършено, той е безполезен, вие сте безполезни и това е то. Мъжете не трябва да вършат работата на



жените. Оставете ги да си вършат тяхната собствена работа.

Мисля, че това е един от най-големите проблеми на Запад днес - че мъжете не са мъже и жените не са жени. Намирам
това качество за толкова ужасно, че не зная какво да правя с тази смесица. Трябва да разберете едно много просто
нещо в живота, че ако вие сте хибрид, вие не можете да имате качеството на Сахаджа йоги. Така че жената трябва да
се опита да бъде жена, а мъжът трябва да се опита да бъде мъж.

Нека сега да видим какво е положението ог гледна точка на мъжкото въздействие върху развитието на съзнанието.
Тъй като мъжкото беше изразено, се разви науката. Развихме всички тези познания, всички тези външни неща. Вече
всичко е готово. Сега идва ред на жената да се прояви. Искам да кажа в абстрактен план, не мислете за жената, а за
женското начало. Женската природа трябва да се издигне. Сега всичко е готово и просто трябва да заработи. Всички
чакри са готови - нека събудим Кундалини. Кундалини е толкова важна, колкото и останалите чакри. Поведението и
начинът на действие на Кундалини са много по-различни от начина на действие на чакрите. Ако Кундалини се
превърне в чакри, а чакрите в Кундалини, как ще се справяте със Сахаджа Йога?

Но ние (жените) трябва да приемем собствената си природа с цялото достойнство и право – не да се чувстваме
по-ниско по никакъв начин. Само защото мъжът седи на кон, жената също иска да седне на кон. Защо е необходимо
жената да сяда на кон? Не разбирам. Тук всички жени сядат на кон. Те ще станат като коне. Мисля, че вече половината
от кралското семейство изглеждат като коне, нали? Така мисля. Лицата им приличат на конски. Вижте, няма никаква
нужда жените да вършат всички неща, които мъжете вече са направили.

Например, една личност от мъжки род, която идва и свършва някаква работа. Работата е свършена, добре. После идва
друга личност, за да свърши същата работа. А какво е положението с Божественото? Цялата сложност идва от това, че
някой идва да свърши работа, която вече е била свършена. Следите ли мисълта ми? Цялата енергия е напълно
прахосана. Цялата подготовка е направена, за да може да настъпи Епохата на Водолея и да донесе събуждането на
Кундалини. Да направи така, че Цялото да заработи по начин, който да даде възможност Лявото да срещне Дясното и
всички вие да се възпламените, да се просветлите. Това беше въпрос на нашето съществуване – да се сподели цялата
работа при подходящо разбиране.

Сега да видим как самата Земя беше създадена? Това също е нещо просто. Най-напред движението на енергията
започна да тече. Това е комбинирана енергия, ясно? След това комбинираната енергия започна да се върти и когато се
консолидира, се осъществи големият взрив . Когато той настъпи – трябва да кажа, че това беше основната работа или
начин, тъй като Майка Земя още не беше създадена – тогава тези малки фрагментарни частици отново започнаха да
кръжат. Чрез инерционното си двжение те станаха кръгли. От тях Майката Земя беше избрана за определена работа.

На Майката Земя от водата се появи животът – появи се въглеродът. Всички помогаха и беше създадено човешкото
същество. Тогава мъжете започнаха да “обикалят”, за да подобряват своите общества и всичко, което можеха да
направят в тази насока – всичко възможно за правене е свършено от тяхното его – сега приключи. Тe вече свършиха
тяхната работа. Сега са в “заслужена отпуска”.

Жената - или можем да кажем Кундалини - която чакаше през всичките тези години, почиваше, чакаше това време. За
него казваме, че “времето на разцвет е дошло”. В това време Кундалини трябва да се издигне и запали по такъв начин,
че завършекът на цялата тази работа да се осъществи – просто е. Разбирате ли сега?

Така че няма никакво състезание между мъже и жени, но стилът на работа е различен. Ако разберете това, тогава
само този вид революция ще се осъществи и няма да се превръща в бунт. В действителност жените се бунтуват срещу
мъжете, а това е глупост. Такова главоболие е когато сте създали нещо, дали сте му възможност да израсне, а след
това идва другата страна, която би трябвало да завърши работата, а започва да се бунтува. Така че революцията
трябва да се осъществи, а тя е възможна само ако разберем каква част от работата е останала да бъде извършена.
Разбирате ли ме?



Тази част сега е Реализацията, събуждането на нашата Кундалини. В това ще ви помогнат вашите женски къчества, а
не мъжките. Мъжете трябва да се откажат от агресивността. А тъй като сега са Сахаджа йоги, трябва да приемат и
женски качества. Не да се борят. Ако жените се борят, те не са жени. Вижте, на жените им беше казано: “Вие не ставате
за нищо” и сега те се опитват да докажат: “Не, ние също сме си наред. Ако вие си накичите пера на главата, ние ще си
сложим три пъти повече.” Разбирането и едно мъдро схващане трябва да бъдат такива, че онова, което трябва да
направим, е да сменим начина и стила на нашия живот. Какво лошо има тук?

Повратът е дошъл. Сега революцията не е бунт, в никакъв случай. Това е неправилна идея, която хората имат. Това не
е възстание - както ти ме удари и аз ще те ударя – като движението на махало, което продължава да се удря в единия
и в другия край. Това не е като просто движение - днес си мюсюлманин, утре се раждаш евреин, след това хиндуист и
т.н. - не е махало. Това е спираловидно движение. Така че всеки път, когато постигате някаква еволюция, вие сте на
по-високо ниво отпреди. Това движение е спирала. Следите ли мисълта ми?

И какво би трябвало да направим, за да достигнем това по-високо ниво? Да ръзберем, че за да стигнем от една точка
до друга трябва да се извисим – да се издигнем, и то не по траекторията на махалото, а по пътя на спиралата. А за да
се движите спираловидно, трябва да използвате друг вид сила. Каквато и сила да е използвана досега, тя трябва да
отстъпи място на друг вид и тази сила са женствените качества на жената. Но къде са женствените жени? Те се
обличат като жени, опитват да се държат женствено и толкова. Не е това пътят, а отвътре, от сърцето, женското сърце.
Христос показа това в Своя живот – Той прости. Само жена може да прости. Мъжът не може, защото е агресивен. Как
може той да прости? Кришна никога не прости на никого. Той убиваше – направо кралска мода: “Така ли, добре, щом
си такъв, добре.” Готово.

В прошката си Христос стигаше до крайност, за да покаже, че прави завой в спиралата и женското качество трябва да
бъде развито сред човешките същества. Но това не означава, че трябва да започнете да ходите като жени или да
пазите талия. Защото това пък е друга глупост. А да бъдете майчински настроени. Не като бащи, а като майки. Такава
благост, нежност трябва да съществува в поведението ви един спрямо друг.

Разбира се, тази сила също коригира, понякога също много се ядосва. Майка също може да се ядоса понякога,
особено на онези хора, които никога не се поправят в своето поведение. Тя и се налага да повиши тон, да накаже,
понякога Тя и да унищожи. Добре. Но това става понякога, а не през цялото време. Така че точно сега всеки трябва да
приеме, че за да бъде като Майката Земя, трябва да е въздържан, дхара. Тя e опората на всичко, вибрациите се
всмукват в нея. И сега, след Реализацията, за пръв път можете да й върнете това, което сте взели от Нея. Можете да
дадете вибрации на Нейните дървета, които са създадени, и да ги направите красиви. Можете да промените цветето в
по-красиво. Сега всичко, което трябва да дадете, а сте взели от Майкато Земя, можете да й го върнете, защото вашата
Майка Земя сега е пробудена вътре във вас. Така че вие връщате всичко обратно, което сте получили от Нея, и го
давате на другите. “Щедрост, голямо сърце, благородство, прошка, любов, привързаност, всичко изтърпяно в името на
любовта. А майката, за да спаси своето дете, самата тя ще гладува, ще направи всичко, за да го спаси – има пълно
отдаване към детето. Това е истинската майка. Имам предвид, че днешните майки не са нито майки, нито жени. А
това, за което говоря, е истинският образ на майката и вие трябва да държите този образ пред себе си.

Ето това всеки трябва да развие сега, независимо от това дали сте мъже или жени. Като Сахаджа йоги трябва да
развиете съзнание на привързаност, любов и състрадание. Да се ядосвате, да избухвате, да крещите на хората – това
няма да ви помогне особено. Ако трябва да помогнете на Цялото, на растежа на Цялото, опитайте се да направите
себе си по-мека личност. Ядосвайте се на себе си, че сте загубили самообладание и сте били нелюбезни към другите.
Всичките проблеми са дошли в резултат на свръхразвитие на мъжкото, на свръхразвитие. Достигната е такава точка,
такова окаяно състояние, че трябва да има спад.

Женствеността, на едно по-низше ниво, без Реализация може да бъде много, много тесногръда, страхлива - през



цялото време бихте могли да се тревожите за собствено си дете. Ето това е нещо, което всеки трябва да промени. И
това трябва да стане. Изпитвайте любов и привързаност към всеки Сахаджа йоги, към всяка личност. Когато се
наложи да се борите срещу другите, всички вие сте Едно, но между себе си можете да се грижите един за друг, да
говорите с тях. Например, носът ме боли тук, само ще се опитам да го разтрия, но няма да го отрежа, нали. Или да му
ударя един юмрук? Така развивайте чувството, че другият – това си самият ти. Бъдете мили, любезни, опитвайте се да
подобрявате и да помагате. Надявам се, че сте разбрали всичко.

Казано накратко, трябва да променим целия начин на - радикална промяна е настъпила в обществото на Сахаджа
йогите.

Ако има въпроси, ще отговоря преди да започне пуджата.

Въпрос: Добре ли е да нараняваме хората за тяхно добро, Майко?

Шри Матаджи: Такъв проблем възниква, когато не сте Цялото. Нали? Да предположим, че сте Цялото – както ви казах
- тогава кой е другият? Тогава вие ще действате, дори и да се наложи да нараните. Например, ако тече кръв от палеца
ми, аз го притискам здраво, за да спре кръвта. Пръстът ще ме заболи. Но трябва да използвам разграничението си,
защото кръвта е по-ценна от палеца. И благоразумието трябва да се приложи. В Сахаджа Йога сте свободни да
развивате чувството си за разграничение. Щом го развиете, след това постепенно ще знаете какво да правите. В
началото ще наранявате, няма съмнение, защото сте свикнали с това. Виждала съм хора, които започват да “лаят”
един срещу друг веднага щом се видят. Из цялата страна, където и да са, започват да се лаят за нищо. Бях учудена.
Знаете ли, когато отидох в едно училище, там също всеки крещеше на другия. Независимо от това дали хората са
пияни или не – положението е същото.

Но и след Реализацията може да постъпите така, защото се чувствате замесени и се безпокоите. Но нещата трябва да
се казват по такъв начин, че да бъде постигнат резултат. Проследете мисълта ми – има критерий и той е да
постиганем резултат. Да предположим, че идва човек за първи път и вие му казвате, че е бхут. Тогава естествено ще
го нараните. Той просто влиза, а вие му казвате, че е бхут. Благодарете на Бог, ако човекът не разбира значението на
думата.

Най-напред помислете как да бъдете нежни, приятни, запомнящи се, сладки. Помислете над това как да откриете
пътищата и начините. Има много хубав начин – вечер да напишете: “Колко пъти днес казах любезни неща.” Не от рода
на “изглеждаш красива” и разни там други, не такива повърхностни. Това може да разглези егото. Но има толкова
много хубави неща. Можете да кажете например: “Достатъчно топло ли ти е?” – много любезен начин да зададеш
въпрос. Много е просто. Но вие просто не можете. Забелязала съм, че за някои хора е много трудно да кажат дори
това.

Грижете се за удобствата на другите. Например, ако някой седи и иска да пие вода, просо изтичайте и му донете вода.
“О, това е твърде много, не съм очаквал. О, Боже, ти ми даде вода.” Но в главата в отговор веднага се появява
репликата: “Аз да не съм ти слуга”. Просто се опитайте да свършите някоя дреболия. Понякога докато пазарувате
виждате нещо и си казвате: “О, нека му го взема”. Добре, направете го. Виждала съм деца, които непрекъснато мислят
за приятелите си и какво могат да им купят: “Това е чудесно за моя приятел, това е чудесно за… Той харесва такива
неща, обича онова…”. Ей такива дребни нещица. Понякога дори такав дреболия, като например - ставаш сутрин рано и
виждаш, че другият спи на една страна, одеялото му е на втора, възглавницата - на трета. Ти просто поставяш
възглавницата под главата му и го покриваш с одеялото. Ето това е работата на Майката. Не от страх, а от безусловна
любов. Или дори например, ако е студено и нечии копчетата са разкопчани, ти можеш да му ги закопчаеш. Малки,
малки неща.

У жените има много сладки нещица, които правят мъжете щастливи. Но сега жените са загубили това чувство. Не се
борете, а мислете какво добро можете да направите. Понякога шегата също е добро нещо. Да погъделичкаш някого е



хубаво. Трябва да съществува хармония между единия и другия, че можеш да направиш нещо за него. Това е изкусна
работа. Този, който може да се справи с това, е майстор, а който не може, не му харесва. Такива хора ще продължат да
нараняват и в крайна сметка ще започнат да нараняват, да удрят, ще се сбият. А “майсторите” вършат всичко толкова
красиво, че виждате в тях нежната връзка, наречена Мадхурйа. Без каквато и да е лъст, без паричен интерес. И
радостта ще блика. Всички извращения ще отпаднат. Ще остане само една ласкава връзка, нали? Дори казвайки това,
вие се чувствате щастливи.
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Пуджа на Шри Кришна Женева, Швейцария – 28 август 1983 г. Днес ние празнуваме тук, на тази свещена земя,
рождения ден на Шри Кришна. Шри Кришна е най-висшето от Бащинството, което ви описах преди, и който дойде на
тази земя, илюстрирайки най-висшето в него. Така че на тази земя най-висшето Бащинство е съзнанието на Шри
Кришна. Но можем да кажем, че в Царството Божие, на небето или над всичко друго, обитава Садашива, който не
приема инкарнации. Той е един от аспектите; Шри Кришна е един от аспектите на Садашива, който е Бащата. А Ади
Шакти, или Светият Дух, е другият аспект на Садашива - Неговата Сила. Така че когато Шри Кришна инкарнира на тази
земя, аспектът на Ади Шакти дойде на земята като Радха. Тя е същата, която дойде като Майката на Христос, и даде
името на Христос като фамилно име на Шри Кришна, тъй като името на Шри Кришна е Кришна, от Кришт. Той е
наречен като Кришт в индийския език – Кришт. А Аз съм ви казвала преди защо Той бе наречен Исус или Йешу. Така
че днес ще разгледаме двата аспекта на Шри Кришна, които бяха проявлението на Неговото божествено раждане.
Чрез живота на Рама бе показан човекът, Пурушотама, най-добрият Баща в светските дела. А чрез живота на Шри
Кришна бе показан Той, най-висшият Баща като Йогешвара, тоест в Божествения свят. Така че първият аспект на
Кришна трябва да се разбира като Йогешвара, а вторият – като Вирата. Йогешвара означава Господарят на Йога, или
силата на Йога. Той е наречен (така), защото е достигнал оптимума, който човек трябва да достигне като йоги. Сякаш
Той е идеалът, който трябва да достигнете. Като Йоги той бе роден в кралско семейство, но живееше в джунглите, в
гората, с кравите, сред обикновените хора. Той спеше на обикновени места, например понякога спеше върху камък
или на тревата, когато извеждаше кравите на паша. Той беше много, много наясно, абсолютно наясно със силите Си,
без никакво его. Имаше специална сила, наречена самхара шакти, чрез която Той можеше да унищожи всички онези
хора, които се опитваха да навредят на Божественото проявление. Самхара шакти е изразена като чакрата (дискът
Сударшана – б.р.) в ръката Му. А другата (сила) е гада (боздуган – б. пр.) в ръката Му. Тези сили бяха в Него и Той
действаше в съответствие със силата на Радха, защото Тя беше Тази, която поддържаше силата на Шри Кришна.
Доказателство за това е, че когато беше в Гокул с Радха, Той извърши цялата своя самхара, извършваше
самхаракарая, а после стана просто сарти – управляващ колесницата на Арджуна. Така че за своя ученик Арджуна Той
дори се превърна в кочияш. Друго велико качество на Йогешвара бе силата на пълно разграничение, вградена в Него.
Така че Той знаеше кой бе дявол и кой – не, кой е добър и кой – лош, кой е обсебен и кой не е, кой е невинен и кой не е.
Тя бе вродена в Него, силата на пълно разграничение. Той имаше още и способността да изразява Своето качество на
свидетел, като сакши. Имаше тази способност, имам предвид, че Самият Той бе сакши (свидетел – б.пр.). Трябва да
кажа, че по този начин е по-лесно да се разбере. Той беше сакши, което означава, че имаше способността да
наблюдава играта на целия свят като свидетел. По времето на Рама, Рама беше този, който бе въвлечен в проблеми,
за да покаже това, което е – съвършеното човешко същество. Така че хората да не казват, че Той е Бог, така че как
бихме възприемали Бог, защото в края на краищата Той беше Бог. А Неговата способност да бъде свидетел трябва да
се вижда у всеки йоги. Елементът, който Той контролира, е етерът. На санскрит го наричаме акаша. Както знаете, днес
използваме етера за телевизията, за радиото, за всякакъв вид колективна работа. Така че като йоги трябва да
отговаряме за елемента етер. А той е най-финото от всичко, в смисъл, че чрез него прониквате във всичко и е над
всичко. Както пластмасата прониква навсякъде – в материята, във всичко, даже във въздуха. Но тя не може да влезе
в етера. Така че негативността не може да проникне в етера. Така че когато навлезете във вашата етерна зона, вие
всъщност влизате в зона, която е съзнание без мисли. Така че за да постигнете вашето етерно състояние, трябва да
разширите своето съзнание без мисли. А поддържането му се извършва от Христос, от Духа. Така че сега като йоги
вие можете да осъзнаете, че вашето ниво на съзнание трябва да бъде етерно. А какво трябва да бъде състоянието на
вашето суперего? Това ще е зависи и от егото – трябва да бъдете в етерно състояние. Като суперего вие трябва да го
виждате като игра. Трябва да виждате играта на негативността. Негативността ще избяга, но не се въвличайте в нея, и
не играйте в ръцете й, и тогава тя ще се отдели от вас. Така че и егото, и суперегoто се издигат от Вишудхи чакра. Те
могат да избутани от Агнйа чакра, но трябва да се всмучат от Вишудхи. Най-великото качество на Йогешвара е, че Той
изобщо не се въвлича и е абсолютно необвързан. Ако яде храната си - Той не я яде, ако говори - Той не говори, ако
гледа - Той не гледа, ако чува - Той не чува. Всичко това няма ефект върху Него, няма задържане, няма действие върху
Него. Каквото и да е Той, Той е съвършенство. Шестнайсетте листенца са пълната луна, шестнадесетият ден от лунния
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календар е Пурнима, това е... Ето какъв трябва да бъде човек, съвършен в себе си, напълно уверен в себе си. Но
увереността не бива да се бърка с егото. Увереността е съвършена мъдрост, съвършена дхарма. Тя е съвършена
любов, съвършена красота, и съвършен Бог. Така трябва да бъде. Когато в „Гита” (Бхагават Гита – б.пр.) Той каза „Вие
трябва да откажете от всички ваши дхарми и да се отдадете на Мен”, е имал предвид „Трябва да отдадете всички
други неща, които ви тревожат, и да станете едно с Мен, така че Аз ще се погрижа за вас.” Отдайте отговорността на
Шри Кришна, така че напълно интегрираната Божественост ще започне да се изразява чрез вас. Което означава, че
ако вие кажете, че трябва да имате отговорност, Той казва: „Добре, давай, опитай.” Но ако кажете „Ти си отговорен, аз
съм само институция или инструмент в Твоите ръце”, тогава вие започвате да го проявявате добре. И ето как вашата
Вишудхи чакра се отваря. Това, за което ви говоря, е една част от Йогешвара. Но понеже Той е мозъкът, вътре в нас
Той става мозъка. Ние трябва да знаем, че всички качества на Божествения мозък са вътре. Така че каквото и да
правим с нашия мозък, като интриги, кражби, измами, всички лоши неща, извършени с мозъка, както и да ги наричат,
са извършени от Него с Божествена цел, без опетнява Себе си. А другата страна на това е, че така нареченото
позитивно - като политика или като дипломация, като лидерство – всичко това е Негово собствено дело, дори
например мисленето за бъдещето, и всичко подобно. Той прави за нас планирането, мисленето, всички тези неща,
администрацията. Като на игра, всичко е направено като игра, защото Той е Майсторът, както го наричаме сутра дхара
– този, който създава пролога на драмата; Този, който дърпа конците на мимовете. Другото нещо, което трябва да
разберем, е че на този етап от Сахаджа Йога Шри Кришна е Вирата Шакти, която се проявява в наше време, а не
Кришна Шакти, която е била по Негово време. А силата, която работи тук, вече не е Радха или Мария, а Виратангана.
Затова знанието на Сахаджа йогите е много по-обширно, отколкото знанието на всички светци през вековете. Но не е
по-дълбоко от тяхното. Ако можете да задълбочите познанието си, това по-обширно познание ще пусне правилните
корени във вас. Така че мозъкът е корените, той е корените на цялото, дървото на живота. Всъщност Кундалини се
издига и облива първо мозъка, така че цялото дърво на живота е напоено от Божествената благословия и
Божественото познание. Така че Вирата Шакти, която трябва да изработим, първо ни дава чувство на колективно
съзнание. Първо я разбираме чрез силата на нашия мозък. Но цялата сила на мозъка трябва да се ръководи от
сърцето. Трябва да се напои, а на санскрит има една много хубава дума – синчена – като капки роса, напръскани с
любовта на Бог. Така че интеграцията на този мозък трябва да се извърши със сърцето и черния ви дроб. Едва тогава
Вирата Шакти приема друга форма. Оръжията за убиване стават оръдия на прошката. Всяка разрушителна сила се
използва за съзидание, сякаш е измамена. Например, както им казах един номер как да надхитрят онези гуру. Силата,
която имат, трябва да се използва с хитрост срещу тях - както се казва, зъбите им трябва да се натикат във врата им, в
гърлото им. Вместо да им изваждате зъбите, по-добре ги натикайте обратно в гърлото им. И ако можете да го
направите, тогава няма проблем, що се отнася до тяхното въздействие, защото вие сте по-мощни и по-хитри. Тъй като
Вирата Шакти сега е приела тази форма, като дървото – когато расте, то расте нагоре, но когато плодовете натежат, се
привежда надолу. Първо то е привлекателно заради цветовете си, заради дървения материал, заради всички други
части от тялото си. И хората се опитват да го разрушат заради това. Но когато плодът се появи, те искат да го запазят,
а дървото се привежда надолу, със смирение, много е ценно. Така че вие сте плодовете, тази Виратангана Шакти, вие
сте плодовете. Понеже сте толкова ценни, онези хора, които искат да погубят или разрушат Божественото по тази
земя, ще започнат да мислят, че трябва да спечелят нещо от тези плодове. Така че днес Вирата Шакти ви е дала
велика стойност, защото хората виждат, че да има Сахаджа йоги при тях, е толкова ценно. Например, един обикновен
човек получава своята Реализация, после той развива своята стойност. И в тази своя собствена тежест той може да
бъде уважаван, обичан, и да му се даде най-висшето, ако е истински Сахаджа йоги. Така че днес би трябвало да
разберете, че Вирата Шакти е тази, която ще боготворим като Вирата Шакти, която е дала плодове. В резултат на това
всички тези различни църкви, фанатизъм и атеизъм, комунизъм и целият този „-изъм” – всички те ще се
неутрализират, защото ще видят, че имат полза от това. Но вие трябва да станете това. Най-великото нещо е човек да
знае да се поклони на Майка Земя, да е смирен. Напълно, смирението отвътре и отвън ще ви даде наистина пълната
стойност на плодовете на Сахаджа Йога. Онези Сахаджа йоги, които се хвалят със себе си, са като плодове, които се
развалят още на дървото. Само плодовете, които са наведени надолу и зрелите плодове, се приемат за добри, а не
онези, които твърдят, че са най-високо. Но някои негативни хора в никакъв случай не бива да се възползват от това и
да казват, че са добри, защото се покланят надолу. Логиката не е в това. Някои от тях позират, че са смирени, дори и
разваленият плод се навежда надолу. Но зрелият плод показва смирението със своята тежест. Това е тежестта на
Гуру Татва. Така че от силата на Виратангана вие получавате силата да узреем до плодове и после сме благословени



от Принципа на Гуру. Онези, които още са въвлечени в това да имат повече слънчева светлина или по-добро
водоснабдяване, или в нещо подобно, те все още не са узрели, защото плодът не се нуждае от нищо повече. Той не се
нуждае от нищо от Майка Земя, нито от елементите. А се отдава, привежда се надолу, покланя се на Майка Земя. Така
че един Сахаджа йоги, който задава въпроси на Майка, носи лични проблеми, глупави идеи, негативност, всички тези
хора все още не са плодовете. А зрелите хора са тези, които се отдават, които се покланят на Майка Земя. Така че
способността да се поклоните е най-добрата оценка за вас, както и да оставите всичко на силата на гравитация на
вашата Майка да извърши цялата работа за вас. И оставяйки всички дребни и незначителни грижи, трябва да се
издигнете над тези ограничаващи сили и да постигнете съвършенството на Вирата Шакти, която накрая се превръща в
Мадхура Шакти, мадхура. В английския език няма такава дума, но това означава „сладка сила”. Също както плодът
става сладък, ето така вие трябва да станете много сладки. Шри Кришна се опита да направи всичко много сладко, в
смисъл че всичко, което действаше, беше Мадхура Шакти - цялата Негова игра, целият Негов танц. Всички Негови
истории, ако ги прочетете, не са нищо друго, освен мадхура шакти – към гопите, към другите Сахаджа йоги. Така че вие
трябва да се грижите вашата Майка да е доволна, като радвате всички други Сахаджа йоги; а не другите хора -те не са
важни. Така че днес ние ще съкратим пуджата и ето защо отне толкова време горе да я съкратим. Така че изгубеното
време е завинаги спечелено време. Нека Бог да ви благослови!
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Вишудхи чакра

Виена, 4 септември 1983г.

Преди да отида в Америка исках да говоря още за Вишудхи и за аспекта на Шри Кришна в нас. По време на първата
пуджа в Женева Аз говорих доста по това, но темата е безкрайна, разбира се, защото това е центърът на Вирата. Но
трябва да се разбере, че посланието на Шри Кришна е да се отдадем. Отдаването, за което си мислим в груб смисъл, е
като това едни враг да се предаде на друг враг. Така че когато се каже думата “отдаване”, ние издигаме наши бариери
мислейки си, че трябва да предадем нещо на другата страна. Но когато Шри Кришна говореше за отдаване, Той
казваше: “Отдайте враговете си на Мен, за да се отърва от тях”.

Най-лошият ни враг е нашето его . И от егото започват всякакви други проблеми, защото то е най-голямата бариера по
пътя на нашето израстване. А егото започва, както знаете, от Вишудхи и може да бъде засмукано във Вишудхи.

Сега да разгледаме как е направена Вишудхи. Всички гласни, които използваме, идват от Вишухди. И както в езика
деванагри (езикът на девите, божествата – б.р.) има а, анг-аха (в санкрит има 16 гласни – б.р.). Както знаете, не
можете да съставите дума без гласна, толкова е важна /Вишудхи – б.пр./. Съгласната е слаба, без никаква сила, ако е
без гласната. Така силата на човека идва чрез Вишудхи в неговата реч. Но може също да бъде абсолютно скована,
силата може да бъде абсолютно скована. Да предположим, че имате много силно оръжие, но не можете да го
повдигнете, така че за какво ви е такова оръжие? Вижте, този г-н Его се опитва да направи оръжието тежко и сковано
като засякла картечница. Това е, което той /Шри Кришна – б.пр./ е казал: ”Отдайте егото си на Мен”. Така че когато
кажете мантра или абсолютни истини, те да са ефективни като оръжия, добри оръжия, ефективни добри оръжия,
резултатни.

Сега когато говорим, нека да разгледаме как виждам вашето его изразено чрез вашия говор, така че да разберете как
да се обръщате към Мен и да съдите за себе си. Така например поклащането на главата (кимането – б.р.) твърде
продължително е знак, че г-н Его клати глава без нужда. Така много хора имат навика ако е казано “Да”, да кимат с
глава десет пъти. Няма нужда. В същност трябва да извършите едно движение с главата, със смирение - “Да, Майко” е
добре. Трябва да движите шията си с уважение и с разбирането, че Шри Кришна седи там, с достойнство. Но ние
непрекъснато забравяме това и започваме да го използваме за да се изтъкнем, когато разговаряме с някого. И я
клатим твърде продължително /главата – б.пр./ или я избутваме по такъв начин, че другият човек е някакси
доминиран от нея.

Има и друг метод (начин – б.р.) когато говорите с Мен, казвайки “Не, Майко”. Много е разпространено когато кажа
нещо, първата реакция на хората да е “Не, Майко”. При това виждате, че се провежда курс, дори когато разговарям
това е мантра; когато не говоря се, лее мантра. И изведнъж вие излизате с вашето “Не, Майко”, създавате обратна
вълна в цялото нещо. Сега в момента, ако само Ме слушате какво казвам, казаното само ще го изработи, няма нужда
да правите нещо.

Друг начин е стилът, в който Ми говорите, и чрез него също мога да видя как действа дясна Вишудхи. Например когато
си говорим нормално и ако трябва да се каже “да”, ние ще кажем “м-м”. Много често се чува това “аха-а; или пък казват
“хм-м”, а после на всичкото отгоре добавят “мм-мм” като че ли ясно разбират /дискутирания въпрос-б.пр./. А всъщност
не схващате нищо, но се опитвате един вид да отговорите с еднаква сила на потока от думи . Смирението е
най-добрият начин да победите егото във Вишудхи. И когато разговаряте с другите, опитайте се да развиете сладки
методи, сладки начини, които не нараняват другите. И ще бъдете изненадани, че Вишудхи веднага ще започне да се
държи така сладко, защото бхутовете не харесват сладостта, те са свадливи. Те са груби, винаги се опитват да кажат
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нещо нараняващо.

Така десен Вишудхи се контролира чрез отдаване, както е казано. В същност вие отдавате егото си като начало. И
като отдавате това его, то трябва да се направи от сърцето, а не само на думи. От сърце: “Аз не искам това его повече.
Искам реалността. Нека ралността да бъде видяна от мен, усетена от мен, нека да й се насладя.” И веднъж да
започнете да го правите от сърце, ще се удивите как вашият глас ще стане сладък. Освен това в гласът ви ще се окъпе
Божествената Енергия. Това е, за което казваме, че имате сега - вак шакти, тоест силата на речта.

Така че когато отдавате егото си, онова, което правите в действителност, е да кажете: “Аз не правя нищо, Вие сте Тази,
която прави всичко”. Така че малката капка сега се превръща в океан. И вашият звук придобива силата на океан.

Второто нещо, което трябва да отдадете е гордостта или суетността. Суетността може да бъде много видове, които са
абсолютно изкуствени неща. Пред Бог какво е вашето имущество? Какво са вашите пари? Какво е вашето положение?
Какво е вашето образование? Вие виждате, нищо няма стойност в присъствието на Бог. Притежанията, които човек
цени толкова много, нямат стойност. Така че човек трябва да разбере – ако ние принадлежим на Бог, трябва да се
гордеем от едно нещо само – че Неговите вибрации текат през нас. Което е, че Той се гордее с нас.

Като представете си че Ми дадете плод или (фигурка на – б.р.) Ганеша, или каквото и да е, то става много ценно,
защото съм го докоснала и вибрациите са там. Като този Ганеша сега например, ако виждате – стойността е нула по
отношение на метала, но когато е превърнато в произведение на изкуството има много по-голяма стойност. В този
свят изкуството покачва стойността, но в Царството на Бог, или в духовния свят на Божественото, стойността на
Ганеша, на същия Ганеша, ще бъде хиляда пъти повече отколкото е сега – просто като произведение на изкуството.
Така че това е, което ви е дадено сега – много висока стойност. Така че гордостта и суетата на изкуственото, на
изкуствените неща, всичко е направено от хората; то е митично и трябва да се отдаде защото е мит.

След това човешкото съзнание има друг капацитет – да завижда, да завижда на другите. Това също идва от немъдро
разбиране. Ако отдадете завистта в Лотосовите Нозе на Бог, имам предвид, че вършите всъщност всякакви глупости.
Както знаете, глупавата завист, която имате, е без стойност – нито в този свят, нито в онзи. Най-изненадващото нещо
е, че Сахаджа йогите завиждат едни на други! И Аз все още не мога да разбера как е възможно. Ако сте застанали на
слънце, тогава вие всички завиждате на сянката си! Нечии сенки са големи, други са малки, така че си завиждате един
на друг? Понякога Аз давам подарък на някого, не мога да дам на други, а те започват да завиждат! Ако отделя повече
време на някого, другите започват да завиждат! Понякога Аз отделям повече време на хора, които наистина се
загубват!

Така че трябва да се разбере, че всички идеи за завист са глупави. И Аз не мога да разбера онези, които не са
реализирани - те завиждат на Сахаджа йогите и се опитват да ги спънат! Вместо да завиждат, трябва да станат като
Сахаджа йогите. В Сахаджа Йога съм виждала да се случват много странни неща, случки. Така един човек дойде при
Мен и беше много ядосан: “Майко, Вие прекарахте толкова дълго време с даден човек и аз много ревнувам. А казахте,
че трябва да стана като човека, на когото завиждам, така че искам да узная как да бъда като човека, който беше с Вас
толкова време?” Така че му отговорих: “Човекът е наистина лунатик! Ти искаш да станеш лунатик ли? Нямаш ли
разграничение?” Един Сахаджа йога трябва да има разграничение ако неговата Вишудхи е наред. Трябва да разберете,
че каквото казвам е за да се използва с разграничение, не сляпо. Така можете да разберете, че ако липсва
разграничението, каквото и да кажа, можете да го използвате толкова странно, така че да навредите на своето
израстване.

Друга издънка на егото е така наречения “горещ нрав”. Разбира се, казано е такъв да се използва срещу хората, които
се опитват да оскърбят вашата Майка, трябва да го правите. Това /”горещия нрав”б.пр./ трябва да се използва срещу
хора, които вървят срещу СветияДух, както е казал Христос. По същия начин не бива да толерирате каквито и да е
глупости срещу Мен - от когото и да било, дори и най-малкото нещо. Но можете да толерирате други Сахаджа йоги по
други въпроси.



Друг враг, който имаме е, алчността. Имам предвид материалната алчност, но също човешка алчност, като
притежаването на съпругата, притежаването на децата, притежаването на това, притежаването на Матаджи също.
Това също трябва да се отдаде. То също може да бъде много опасно в Сахаджа Йога. “Това е моя килим... моя
фотоапарат... моя касетофон...” Веднъж щом започнете да разбирате, че онова, което е ваше, не е истината, (тогава ще
разберете – б.р.), че нищо не е ваше и това е истината. Също знам за някои хора, които все повтарят “моята работа”
или “моя бизнес”, или “моето предприятие”. Онзи ден в Женева дойде един господин, който беше много неприятен
поради съзнанието си за всички тези неща. Това е за алчността.

Също е за похотта към други жени и прекаленият интерес към лъстта. Отдавайки твърде голяма важност на агентите
на похотта (за запознанства – б.р.). Това създава големи проблеми не само на Сахаджа йогите, но и на Сахаджа Йога
като цяло. Това е изразено и в двата типа хора: тези, които живеят в много свободен свят, а също и онези, които са
прекалено потиснати. Аз познавам хора, за които се предполага да са възпитавани в така наречената много
“религиозна” атмосфера, и които, когато се озоват пред жени, изведнъж се оказват твърде силно привлечени от тях.

Вижте, това е тази зрелост на вашата невинност, коята трябва да се развие и ви запази като много религиозна
личност, дхармична личност. А невинността е да знаете колко далече да стигате с мъжете и жените. Това е мъдростта
на невинността. Децата, ако погледнете, знаят точно как да се държат ако има жена или ако има мъж. Така че
невинността не е глупост. Това е завършена мъдрост и голяма зрялост в пълната й форма. Тя /невинността-б.пр./ знае
как да се държите с хората, без да си позволявате нито един от тези врагове. Всеки враг е достатъчен да унищожи не
един човек, а милиарди и милиарди.

Така че най-добрият начин да развиете този абсолютен характер на вашата Вишудхи е да станете свидетели на цялото
с необвързана мисъл. И да развиете любов към вашата Майка в сърцата си, така че Тя да изчисти всички тези врагове
по такъв начин, че когато застанете лице в лице с тях, да сте силна личност.

На умствено ниво, струва ми се, че повечето от Сахаджа йогите разбират – умствено, рационално - че покорството
пред Божественото е единственият начин. Сега дори и да разбирате нещо на мисловно ниво, то не е вродената ви
природа. Така че, както ви казах вчера, когато мисловно приемете нещо, а не можете да го правите, тогава се
чувствате виновни за това. След това ставате свои собствени водачи и се наказвате за това, опитвайки се да го
направите ваша вродена природа. Това е състояние, то щраква. Веднъж щом щракне и вие го разбирате веднага. Аз
знам кой е отдаден.

Така Шри Кришна е казал: “Сарва дхарманам...”. Той е казал: “Откажете се от всички дхарми и ги отдайте на Мен,
отдайте ги единствено на Моята дхарма”. Така че дхармите, които имаме в нашата страна, са питра дхарма, които
дължите на баща си; матру дхарма, които дължите на майка си; после онази, която дължите на вашия съпруг и така
виждате тази връзка, която дължите на тях. Но когато Той казва “Отдайте всички тези дхарми”, има предвид “Трябва
само да знаете какво дължите на Мен”, значи на Божественото.

Сега Шри Кришна го няма. Аз съм Шри Кришна, така че вие трябва да знаете какво дължите на Мен. Аз само смених
Моя език. Той вдигаше пръст и казваше: “Откажете се от всичко и отдайте всичко на Мен”. Аз не правя по този начин,
Аз изнасям голяма лекция и ви довеждам до точката. Така че да не отклоните вниманието си от точното попадение,
което трябва да постигнете чрез отдаването. И то ще бъде изработено много добре с вас тук. Аз съм сигурна, че един
ден ще намеря всички германци отдадени в Лотосовите Нозе на Божественото.
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Пуджа на Шри Ганеша Тиволи, Италия - 11 септември 1983 год. Днес празнуваме рождения ден на Шри Ганеша,
защото за всички нас е много важно да празнуваме Неговия рожден ден. А вчера направихме хаван. Но вчера имахме
много нови хора, така че не можах да ви говоря много ясно за по-дълбоките проявления на Шри Ганеша. Знаете, че
Той обитава вътре в нас. Ние имаме един много голям актив в нас - че знаем за Шри Ганеша и че можем да
активизираме Неговите сили. За да проявим Шри Ганеша, трябва да извършим известна тапасйа, покаяние. Първо
трябва да кажем, когато седнем да медитираме, е: "Ще бъда достоен за Твоето внимание. Направи ме смирен, така че
да бъда оценен от Теб и моето единствено желание е да Ти се харесам". След това останете в пълна готовност,
медитирайки върху Муладхара чакра, насочвайки вниманието си върху нея с абсолютна чистота. Имате Моята снимка
пред вас. Кажете: "Шри Матаджи, Ти си Шри Ганеша. Дай ми мъдрост и благоразумие." Така вниманието е в Муладхара
чакра, която всъщност е под сакралната кост. Сложете дясната ръка към снимката, а лявата на Майката Земя. Това
ще заговори на вашия мозък, който е комплициран, който прави едни и същи грешки отново и отново, който не
разбира как да лекува бедите заради лошите чувства. Всичко това може да се излекува, като си поставите дясната
ръка към Мен, а лявата към Майката Земя. Така че действайте по този начин. Той (Шри Ганеша - б. пр.) е същността на
всичко, което е материално, което има бхава, тоест е създадено. Той е същността на всичко сътворено. Чрез Него е
създадено всичко. Когато развиете това, вие развивате вашия усет за фино творчество и усет за финото оценяване на
творчеството. После развивате благоразумието за това как да се отнасяте с другите по красив начин, така че егото ви
да е контролирано. Поведението ви би трябвало да е такова, че да няма израз на его. Вашата Майка е добър пример.
Мисля, че знаете, че Аз знам много неща, но никога не го показвам, нито някога изтъквам, че съм толкова сведуща.
Живея с вас като много, много обикновена личност и не изтъквам личността си по никакъв начин, който би ви
шокирал. Така че с вашата интелигентност или с други сили - например, ако сте богат човек или сте по-способни, не
бива да се опитвате да впечатлявате другите. А трябва да ги използвате красиво. Така красотата идва, когато сте
способни и любящи. Това е главното, това е резултатът - вие сте знаещи и смирени. Вие знаете всичко за всеки, но сте
дискретни. Всъщност сте едни завършени личности, които само могат да дадат такъв вид успокояващ ефект. Та
успокояващият ефект идва като резултат от красотата. Така че за да развиете това, трябва да медитирате върху
вашата Муладхара чакра. Виждала съм хора, които проявяват фанатизъм, относно Сахаджа Йога също. Те мислят, че
са истински наполеоновци или Шиваджи. На марати му казваме Шиваджи, но Шиваджи беше по-добра личност от
Наполеон; по-добре да ги наричаме наполеоновци. Те започват да ви ръководят във всичко: "Това не е добре, онова не
е добре. Аз съм велик Сахаджа йоги, ти си онакъв." Много избухливи са, защото са фанатици. Фанатизмът и
избухливостта вървят заедно. Няма любов във фанатизма. Ако им кажете да не бъдат фанатици, ще започнат да
плачат. А фанатизмът във Сахаджа Йога е най-заслепяващ. Това е нещо като пред храма на Бог да просите пари от
други хора. Сахаджа Йога е нещо, което не бива да ви води към никакъв фанатизъм. Трябва да бъдете прасанна-читта,
което значи да бъдете много щастливи, радостни личност, а не напрегнати и резки. Но това постига своя максимален
резултат само когато е направено в пълна невинност. Но мнозина бъркат невинността с глупост. Те си мислят, че да
бъдат глупави е невинност. А глупавият човек влиза в клопката на егото за нула време. Невинността е най-мъдрото
нещо. Не можете да изиграете невинността. Това е главното. Никой не може да Ме изиграе, Аз съм много невинна.
Невинността е това, което не наранява никого, което не разрешава проблемите, а оставя всичко на Бог да реши. Тя
просто съществува в благословиите на вашата Майка, какъвто беше Ганеша - просто живее от благословиите на
своята Майка. Тя ви дава концентрация. Виждали ли сте дете, кърмено от майка си - колко концентрирано е то?
Засмуква всичко! Не се интересува кой кой е, къде седи, какво държи. Не се безпокои кой седи до вас, какви са
вашите взаимоотношения с другите, нито пък въобще се тревожи за бъдещето, какво трябва да прави след това. Така
че невинността ви държи в настоящето. Невинният човек е непрекъснато релаксиран. Да предположим, че трябва да
тръгвам днес. Добре, ще изляза когато трябва да тръгна. Каква е ползата да се вълнувам толкова? Хората се вълнуват
десет дни преди това, ако трябва да тръгнат след десет дни. И когато стане време наистина да тръгнат, са забравили
всичко. Защото не са в настоящето. Така че за да развиете невинността си е много добра идея да бъдете в
настоящето. Какво ще се случи най-много? Имам предвид, че каквото трябва да се случи, то ще се случи. Така че защо
да се тревожите? Аз съм човекът, който най-малко се притеснява и нищо не Ми се е случило досега. Напротив, правя
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номера, така че нищо да не е наред за такива хора. И искам те да се научат, че това не е толкова важно. Да се държите
в настоящето е вашата работа и да оставите всичко на Бог. Защото не знаете, че когато сте в настоящето, вие сте в
контакт с Божествената сила, но когато сте извън настоящето, вас ви няма - вие сте под вашето его или суперего. Така
че за всички вас може просто да се опитвам да покажа, че Аз също си играя с вас, за да ви подготвя. Аз най-малко се
тревожа, за каквото и да е. Какви такива бедствия сте видели през живота си; просто Ми кажете. Аз съм виждала
последния разпад на цялата вселена. От какво повече мога да се страхувам? Така че когато сте разстроени,
помислете си за нещо много сериозно, което ви се е случвало преди, и тогава няма да се притеснявате толкова много
за разни дреболии тук и там. Толкова много чудеса ще се случат, чрез вашата невинност. Колкото по-невинни сте,
толкова по-блажени ще бъдете. Мнозина би трябвало да пробват следното: седейки в група заедно, казвайки
мантрата на Шри Ганеша, да се опитат да се изградят. Онези, които мислят прекалено много, би трябвало също да
казват: "Не това, не това, не това..." Дори когато суперегото ви дава много мисли, би трябвало да казвате: "Не това, не
това, не това..." Така че развиете състояние, където ще оставате сами, и нищо друго. Така че невинността играе (роля -
б. пр.), но не е въвлечена. Тя наблюдава играта, просто гледа. Тя се наслаждава на играта, просто се радва. Така че
днес, когато мислим за Шри Ганеша, нека да пожелаем Неговата велика светлина на невинността да бъде
просветлена вътре в нас. А Той е, от друга страна, източникът на любовта. Източникът на емоционалната сигурност.
Той е като дете, много чаровно, красиво дете, а хората се чувстват изключително очаровани. Майчинско очарование,
защото "очарователен" също е много странна дума. Понеже на Запад хората не разбират даже невинността към
децата. Така че вие трябва да бъдете като децата, не вдетинени - не трябва да ги бъркате. Някои си мислят, че това е
като да бъдете големи бебета, разбирате ли. И че трябва да се отнасят с вас като с големи бебета - от хранене с
биберон до смяна на пелени. На марати това се нарича мотха бал и не му се вижда краят. Така че ако подобно нещо се
прави за някого, той наистина ще се превърне в глупак за нула време. А очарованието на Ганеша има достойнство.
Той може и да изглежда като дете, но Той е възрастен мъж. Той е най-старият от всички. И въпреки всички тези
години, Той е запазил невинността си непокътната. Така че понякога хората бъркат това с престараване или
прекалена грижа, а невинната личност не харесва много това. Дори ако някой го прави, Той няма против, защото това
се харесва на другия човек. Но това не влиза в главата му. Напротив, когато се заслепите от подобен човек, започвате
да се учите. Имаше една жена, която беше експерт по масажиране на стъпалата. Та тя каза: "Майко, само ми дай един
час на ден и ще идвам да Ти масажирам стъпалата, защото зная това изкуство." Съгласих се и казах кога да идва. А
когато тя започна да масажира Моите нозе, вижте, тя каза: "Какво става?! Аз съм тази, която се релаксира." Така че
това е красотата на невинността - когато се опитвате да глезите невинността, когато се опитвате да се прехласвате по
невинността, тя излъчва красотата, разтоварва. Ако има малко дете и вие искате да целунете детето, ако искате да го
прегърнете и да го обичате, то вие сте в очакване, а не детето. Ако не искате това, не сте нормални. Ако искате да сте
заслепени от някого, то това би трябвало да релаксира този, който го прави. Но ако става точно обратното - ако вие се
напрягате, а човекът, от когото сте заслепени, става его-ориентиран, тогава това е грешка, абсолютно с главата
надолу. Вие се напрягате, защото си мислите, че нищо не бива да не се харесва на този човек; мислите си, че този
човек се нуждае от това. Ако помните, че вие сте тези, които се нуждаят от това, тогава защо да се тревожите, че не
бива да правите определено нещо и че на човека няма да му се хареса. Така че просто доставяйки удоволствие на
себе си, вие наистина доставяте удоволствие на другия човек - по този начин трябва да погледнете на това. Така че
това е мъдростта - да виждате нещата в правилната им перспектива. И ето това би трябвало да стигне до всеки
спонтанно. Когато това влезе във вас, вие ставате завършена личност. Ганеша е достатъчен, за да ви направи
завършени, защото Той е завършен. И както стоят нещата, за вас е по-лесно да го направите, защото в тази точка вече
Ганеша е доволен. Или можем да кажем, че вие сте доволни от себе си. Така че не бива да го чувствате така или да се
чувствате зле. Ако някой се чувства наранен, това означава, че на този човек му липсва нещо. Завършената личност е
личност, в която - можем да кажем - Шри Ганеша обитава с всичките си сили. Но някои хора имат десните сили на
Ганеша, а други имат левите сили на Ганеша. И двата вида сили трябва да са развити. Ако човек е разпуснат и много
харесва другия пол и всякакви такива, той така рикошира, че става абсолютно левостранен по характер. Да
предположим, че преди Реализацията той се влачи подир жените или че момичето се влачи подир мъжете, така
отскача в обратната посока, че просто не иска да върши това нещо, сякаш то е мръсотия; мисли си, че е мръсотия и
това е усещането, което идва в ума на човека, когато той не си пада по този тип безсмислици. Има разни ужасни
имена, като "хетеросексуални", "хомосексуални" и всякакви вид "сексуални". когато поддържате здравословна за
вашия тип, за вашия пол компания, тази компания е здрава и чиста. Това е много естествено. А другата крайна



природа не бива да се следва. Например, виждала съм сред мюсюлманите навика, че те са по привързани към
дъщерите си, отколкото към жените си. Странно нещо. Това е абсурд. Обръщат повече внимание на дъщерите си,
отколкото на жените си - това е нещо много абсурдно, не е добре. Това пак е извращение. Или пък жените обичат
повече синовете си от мъжете си. Това е абсурдно. И когато това започне да действа по този начин, може да се стигне
до всякаква абсурдна крайност, която не е в мариадите, в границите на Сахаджа Йога. Трябва да съществува
здравословна връзка. Приятелство, не обвързаност, която изглежда странна и абсурдна. Така не бива да се върши
нищо абсурдно. Нищо прекалено не бива да се прави. Защото ще има угризения и ненужна ревност за едното нищо,
което е безполезно. Друга много важна точка в Сахаджа Йога трябва да ви спомена днес, която не е толкова далече от
Шри Ганеша и относно която винаги правим грешки. Определено в Индия имахме много грешки като следната: ще ви
дам пример с г-н Хикс, който е голям Сахаджа йоги, в смисъл че е голям организатор, направил е разни неща и
започнаха да го обожават. Или може да му завиждат. Случва се едно от дете неща - или обожаваме някого, или му
завиждаме. Ако обожавате някого, то би трябвало да следвате стъпките му. А ако му завиждате, то тогава има повече
причина да следвате стъпките му, за да станете като него. Аз говоря за мъдрост. Но вместо това, когато обожавате
някого - независимо дали сте момче или момиче - вие скачате върху него, прегръщате го и го целувате, вършите
всякакви безсмислени неща. Което няма нужда да изразявате по този начин. Както веднъж се случи с Мен, когато бях
в Лондон за първи път. Не знаех цялата тази работа и един здравеняк просто дойде и Ме прегърна, а Аз не знаех
думата на този език. Така че му казах на марати: "Пусни ме долу." Доста е странно. Не съм свикнала изобщо на
целувки, въобще. Ако някой Ме целуне, се плаша, знаете ли. Аз мога да целуна някоя жена или малко момче - добре,
прави се така - но не мога да целувам всеки мъж. Много е странно, нали? Така че този тип обожание не е много мъдро.
Обожанието трябва да се почувства в сърцето. Като вчера един от мъжете сложи ръката си толкова здраво върху Мен,
че цели две минути се опитвах да се оправя. А това ръкостискане е много ужасно нещо. Понякога хората не се
чувстват добре ако не са откъснали едно кило месо от другия. И ето как понякога не остават марйади, дари между нас.
Така че би трябвало да съществуват марйади. Изпитването на завист е другото нещо. Виждала съм, че когато хората
завиждат, започват да идват и да се оплакват от един или друг човек. Зная го. Завистта е най-лошото проклятие, което
можем да имаме - мисля - защото тогава не можете да видите нищо, което е добро. Понеже виждате, че другият човек
е нормален, изпитвате завист към подобна личност. После усещате, че завиждате, така че имате пълно право да
правите каквото си искате. Просто си казвате: "Аз ти завиждам, защото си толкова добър. Така че аз мога да бъда
много лош." Имам предвид, че това започна с хора, които казваха, че завистта е лошо нещо; което беше добре. Но
лошото е, че тя се приема като изнудване, разберете, и вие я използвате за шантажиране на другите - "О, чудесно! Аз
съм лош човек, така че съм лош. А ти си добър, нали? И какво от това?" Просто ей така, използвате го като сила. Както
вчере дойде един луд, лунатик. И когато този лунатик дойде, искаше да седне напред и просто започна да се
възползва от лудостта си. Понеже е лунатик, уж може да се държи както си иска. Понеже някой е пияница, уж може да
се държи както си пожелае. каква е мъдростта в това? Къде се изгуби тя? Смешно е. Така че човек трябва да е мъдър.
Когато боравите с нея, мъдростта е вашата слава. Чрез мъдростта ще бъдете честни към себе ди и честни към
другите. Мъдростта е като океан - не може да се опише в една лекция. Просто се опитайте да се радвате на своята
мъдрост. А най-голямата мъдрост на Шри Ганеша е, че Той беше отдаден на своята Майка - това е всичко, Той не се
притеснява. А когато вие сте отдадени, тогава просто разбирате, че предавате своето его и суперего на вашата Майка -
Тя да се занимава с тях - а вие живеете с невинността си. А за да го разберете също на много грубо ниво, можем да
кажем, че за да имате развита Ганеша Татва във вас, трябва да ядете неща, които излъчват Принципа на Ганеша. Като
чанна (нахут, леблебия - б. пр.), както лешници, както открих. После, трябва да гледате да използвате много от тези
лимони; това е добра идея. Всички тези неща ви дават добра Ганеша Татва. Така че всички тези неща би трябвало да
се използват, а има и много други неща, които могат да се видят и които ви помагат да развиете вашата Ганеша Татва.
Но най-висшето от всичко е да контролирате очите си. Не да гледате нещо, което е изкушаващо. така че насочете
очите си към земята. Просто наблюдавайте очите си, когато някой от другия пол пристига - как гледате на този човек,
с алчност ли, с лъст ли. И ако разберете това, то ще започнете да пречиствате очите си много добре. Другото нещо е
физически да се опитате да направите едно или две упражнения, за да сте в състояние да се седнете с двете бедра
върху Майката Земя, защото това помага. Така че преди да направите медитация върху Шри Ганеша, трябва да се
опитате да направите това упражнение, да разхлабите мускулите си, така че да допирате Майката Земя
по-равномерно. Това ще помогне. Така че за днес, мисля, казах достатъчно. Нека Бог да ви благослови.
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Пуджа на Екадеша  Рудра   Ню Йорк, 17 септември 1983 г. Днес е денят, наречен според индийския календар
Паривартани Екадеши. Днес е единадесетият ден от цикъла на Луната. Единадесетият ден е Екадеша. В Сахаджа Йога
също знаете за Екадеша Рудра, която е тук на челото и която в края на краищата ще разруши всички онези неща, които
не са нужни повече. Тук е Екадеша, тоест единадесет. Но днес е специален ден, в който ще използваме силата на
Екадеша, за да извърши Париварта, тоест трансформация. Тя не е за разрушение, а за трансформация. Днес е особен
ден да бъдем в Ню Йорк, където използваме разрушителните сили за трансформация на Вселената. И така, днес е
много велик ден, в който ще трансформираме хората чрез проявлението на силите на Екадеша. Те са единадесет и са
разположени върху челото, и знаете как действат. Десет от тях излизат от разрушителните сили на Войда. Войд също
има десет разрушителни сили. Разрушаващата е разположена тук долу, извън десетте. Така че когато личността е в
своята разруха - например, ако хващате рак, тогава може да чувствате силно пулсиране тук, в най-горната точка на
вашия Войд или туптене - но от това не следва логично, че ако има пулсиране, имате рак; но ако имате рак,
пулсирането ще продължава. Това означава, че жизнената сила се опитва да го изтласка. Но препятствията там
започват да се натрупват от двете страни. А в центъра е Вишудхи чакра, центърът на Вирата. Шри Кришна става
Вирата, великото Първично същество. И така, това е единадесетата разрушителна сила. Той има сила, наричана
“Самсара шакти”, чрез която убива хората. Така че преди да бъдат убити и да бъде свършено с тях, в състраданието на
вашата Майка, трябва първо да се опитаме да ги трансформираме. Ако не могат да бъдат трансформирани, тогава
добре - нека Екадеша ги поеме. И така, тези единадесет много велики разрушителни сили ще бъдат използвани от Шри
Калки - Онзи, който ще се появи на бял кон. Преди това, днес е много велик ден, в който ще използваме тези сили за
трансформация. Как могат разрушителните сили да бъдат използвани за трансформация? Преди всичко, когато
хората знаят, че разрушителните сили се проявяват, те започват да се страхуват. Те се плашат, че ще бъдат
унищожени, така че трябва да се обърнат към Бог. Това е един от начините. Второ, ако човек научи за някаква
разрушителна болест, като рака например, иска да открие средство за бягство. Но на човешко ниво такова средство
липсва. И тогава се замисля за Бог и иска да се доближи до Бог. Страхът доближава хората до Бог. Човек зависи от
Бог много повече отколкото от своя разум и от своето его и суперего. И иска да разчита силите на Бог да го излекуват
или да го спасят от разрушение. Защото човек вече е на ръба на унищожението, веднага щом ракът се установи в него,
той знае, че това не може да бъде спряно и ще бъде унищожен. И това е друг начин хората да бъдат трансформирани,
да променят своето отношение, своята ценностна система. Аз познавам много съпрузи и съпруги, които имат рак, а
техните близки станаха много благи, нежни, мили, романтични. Те се опитаха да дадат цялата си любов, защита,
всички хубави неща на хората, които ще умрат от Екадеша. Този вид настроение за трансформиране започва да
действа в човек, когато той види, че човекът, с когото е живял цял живот, скоро няма да го има. Започвате да
развивате едно прекрасно чувство към близките, давайки им всичко красиво вътре във вас. Така хората развиват
нова личност, която никога преди не се е забелязвала. Всяка грубост и агресивност отпадат. И цялата сладост започва
да се излива. Състраданието в човека се пробужда и така той бива трансформиран. Много хора, които са изгубили
своите близки и роднини стават много по-нежни, по-благи, защото Екадеша се проявила като страхопочитание. А също
друг вид страх завладява умовете на хората - че утре това може да се случи и на тях, че трябва да направят нещо, за да
не им се случи. В такъв момент Сахаджа Йога много им помага. Те идват в Сахаджа Йога, защото в тях е създадено
такова критично състояние и така те биват подтикнати към трансформация чрез Сахаджа Йога. Но има друг по-фин
начин, по който тази разрушителна сила помага, като унищожава всичко негативно във вас. Защото докато
негативността не бъде разрушена в нас, не можем да станем хората, които ще влезем в Царството божие. Ние имаме
его и суперего, които могат да се проявят тук. Когато имате его - огромно его - тогава ще откриете една голяма топка
да се издува отляво на челото, направо огромна. Или ако имате суперего, може да видите друга голяма бучка да
притиска мозъка отдясно. Ако двете симпатикови системи са свръхактивни, тогава могат да се издуят бучки и от
двете страни. Ако не сте много колективна личност, може да получите бучка отляво. Може и цялото чело да е
изпълнено с его и суперего и този център на Вирата отново да се раздуе по такъв начин, че понякога човек заприличва
на изрод в лицето. Тази част в центъра става твърде голяма, твърда и издута. Има такъв герой, който съм гледала –
мисля, че това е Франкенщайн или някой друг. Франкенщайн ли е? Да, това е дошло от несъзнаваното - героят на
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Франкенщайн. Цялото това място е издуто, стърчащо. Това наистина се случва с човек, когато той самият стане дявол.
Ето така работи Екадаша в нас, за да разруши негативността вътре в нас. В Индия на този ден много хора гладуват за
изкупление. На единадесетия ден много често се казва: “Трябва да направиш Екадаши”. Всички индуси и всички
останали почитат Екадаши. На този ден не ядат изобщо нищо. Но вие не бива да го правите след Пришествието на
вашата Майка, защото Аз самата съм Екадаша. Защо да го правите сега, когато вече съм дошла? Това се правеше
когато Аз не бях тук, само за да Ме повикате. Но сега Аз отново съм тук и няма нужда повече да се покайвате за
Екадаша. Но трябва да бъдете внимателни. Екадаша идва, както ви казах, от Войда. Първо идва когато приемете
някой фалшив гуру, някой анти-Бог, анти-Христ за ваш гуру. Когато почитате някого като гуру, уважавате някого като
гуру, приемате някого за ваш гуру, а той не е наистина такъв, тогава се появява една твърда подутина от дясната
страна. Тогава развивате суперего, което се появява от дясната страна на главата. Другата страна се проявява, когато
човек казва: “Аз съм си гуру, практикувам си моя собствена медитация, не правя нищо под чуждо ръководство, и така
съм си добре”. Такъв човек развива лявата половина. Това е причината да се развие лявата половина, а дясната се
развива, защото сте получили суперего от фалшиви гуру. Понякога се случва да се въвлечете в суперего-ориентирано
поведение и тогава става така, че можете да го контролирате и започвате да го използвате за вашето его. Това е
най-лошото. Това, което правите в този момент, е вие самите да действате като дяволи. И щом започнете да го
правите, с вашата Екадаша е напълно свършено. И тогава, мисля, няма да е лесно да се избавите от нея. Много е
трудно. Ако се е развило само от едната страна, е много по-лесно. И така днес е денят, наричан Екадеша, който ще
донесе трансформацията. Когато сте трансформирани, толкова много неща автоматично са унищожени във вас.
Както можете да видите много ясно, всичките погрешни отъждествявания отпадат. Погрешната идентификация – „Аз
съм американец, аз съм християнин, аз съм евреин, аз съм това, аз съм онова”- всички тези фалшиви
отъждествявания отпадат и вие ставате обикновено човешко същество. Преди всичко сте Човешко същество. И
после свръхчовешко същество без его, без его. Вашето его е унищожено, суперегото ви е унищожено, вашите
обусловености и всякакви фалшиви идеи за познание са унищожени. Онова, което остава и изплува, е реалността.
Вижте, когато цветът се превръща в плод, можем да кажем, на практика всичко от цвета отпада. Както чашечното
листче пада, после падат и венчелистчетата, а след тях и тичинките. Всъщност остава само семето. Всички тези неща
се развиват около семето, но плодът остава, а останалото отпада. При някои плодове се използват някои от частите, а
при други - нищо. Докато има цветове плодът расте и се развива много малко. И при нас е същото – това, което остава
в нас, е Духът. Останалото отпада. И това е, което наричаме Екадаша, водеща до трансформация. И трябва да се
разбере, че трябва да отхвърлим много неща. Виждала съм хора да казват: „Какво толкова? Аз пуша, но имам
вибрации”. Други казват: “Какво толкова? Аз пия, но все още имам вибрации. Ходя при този гуру, но моите вибрации са
налице. Водя разпуснат живот, но моите вибрации са тук”. Извървява се дълъг път, а вибрациите все още са налице.
Но изведнъж те спират и вие откривате, че сте извън границите. Изхвърлени сте напълно отвън. Но не усещате как сте
изхвърлени. Постепенно разбирате, че напускате като по тангента. И всеки трябва да внимава относно това. В нас се
намират центробежна и центростремителна сила. Силата на Екадаша е центробежна, тя ви изхвърля. Сахаджа Йога не
пада в ничии нозе. Не моли и не ласкае никого. Ако искате да бъдете тук, трябва да решително да стоите тук, но ако не
желаете да сте тук, тогава бивате изхвърлени много по-бързо отколкото искате. Това е трудността в Сахаджа Йога и
задната врата в Сахаджа Йога, през която – като майка трябва да ви кажа - лесно може да бъдете изхвърлени навън.
Ще ви кажа, че когато Кристина - точно сега тя Ми го спомена - се сгоди за Майкъл, половината от тях бяха изхвърлени
навън. Защото те имаха представа, че трябва да имат връзка преди брака и че ако имате брак без връзка преди това,
то тогава не бива да има никакъв брак. Не зная на какво се основава тази представа. Но ако сте имали роман преди
брака, какво е бракът? Аз мисля, че това е като да трябва да направите подарък на някого: вие – разбира се - го криете,
пазите го до датата, в която изненадвате децата. Така че ако вече сте имали роман, то какво се явява бракът тогава?
Какво празнувате тогава? Абсолютно нелогично е. Няма роман в такива случаи. Всъщност сте виждали, че след
любовната история следва брак, а после - развод. Винаги е така. Защото губите свежестта си и откривате, че връзката,
която сте имали преди брака, е била някаква фантастична фантазия, която свършва, а след брака не е останало нищо,
на което да се радвате. Идва ви до гуша и следващия месец вече сте в съда за развод. Но браковете, които пропускат
романа, си запазват всичко за един специален ден. Само за деня, когато ще имате истински роман, истинско чувство
за единство, всичко. В Индия това е много голямо нещо - първата брачна нощ. Ето защо вашите бракове пропадат.
Знаете, че Аз съм на 60 години – бих казала, една възрастна жена -, а Моят съпруг е на 63 и може да видите колко
романтичен е той все още. Виждате, че романът никога не свършва. Защото това започва в благоприятен ден с



одобрението на колектива и всички са заинтересувани от това. Толкова е хубаво да бъдеш женен и всички хора да се
наслаждават на брака, да се радват. И когато тези неща се случват с хората на Запад, те смятат, че връзката преди
брака е много важна. Но Аз не мисля, че може да се научи нищо от брачната институция на западните хора, защото
тази тяхна система цялата абсолютно запада. В това отношение няма какво да научим от тях. Можем да научим много
други неща – например как се работи с камера. Но как функционира бракът най-добре можем да научим от индийците.
Те имат много солидна система на женитба. Преди всичко те са обучени от детството си как да направят брака си
успешен, на което се отдава голямо значение. После, не се женим без хороскоп, без благоприятен ден няма сватба.
Всичко се подготвя в такива детайли, че бракът не може да се провали. Още повече, че всичко се върши по такъв
колективен начин. Например, да предположим, че съпругът ми иска да ме притеснява. Тогава сестра му ще го вземе
на мушка. Всеки може да се намеси, ако някой се опитва да направи нещо срещу брака. Всеки в семейството ще бъде
против човека, който се опитва да руши брака. И така всеки знае, че ще бъда изоставен на сухо ако се разведе. Няма
да има място в обществото. Но когато пристигнахме за първи път в Англия, бяхме шокирани. Те не се срамуваха от
това и казваха: „Разведен съм вече три пъти, а това е четвъртата жена, с която живея”. Толкова е шокиращо за нас. О,
господи! При нас разводът означава по-лошо от проказа. “Защо сте разведени? Какъв е проблемът? Как може да сте
разведени? Бракът е такова благоприятно нещо. Как може да направите това, такова голямо падение?” Ето така
действа. И в никакъв случай не сме нещо по-малко от вас, защото правим много повече деца от хората на Запад. А
децата искат да бъдат родени в Индия и никъде другаде. Сигурно сте изненадани. Това е проблемът, пред който сме
изправени. Проблемът с (пре)населеността идва от това, че браковете са така успешни, хората са така изпълнени с
мир, че децата мразят да се раждат в кошмарите на Ню Йорк. Естествено, защото не знаете къде ще е майката утре,
къде ще е бащата утре. Сега ни обвиняват за високата раждаемост, но какво да направим? Децата не слушат, те не
искат да отидат на такива места, където няма стабилност за тяхното съществуване. Особено реализираните деца,
които са от високо качество - имам предвид, че те трябва да бъдат като дяволи, за да влязат в такива места, но могат
да опитат. Или може би истински дяволи, за да се възползват от това. Но нормално хората, които искат мир в живота,
които искат радост в живота и любов от техните родители, искат да се родят в Индия. Ето защо напоследък
откриваме, че в Индия населението расте толкова бързо, че не знаем какво да правим. И така тази система на брака,
която навлиза, ги шокира, защото те не могат да разберат как така трябва има роман, това или онова. Сега трябва да
има по-голямо разбиране за Екадеша, та да не позволяваме тя да бъде изградена в нас по какъвто и да е начин,
защото това са себеразрушаващи неща. Започва със съмнение. Когато започнете да се съмнявате в Сахаджа Йога,
изграждането започва. И съмнението започва да се развива чрез медха – плоската част тук (на челото). И така може
да се получи голяма твърда подутина. Както днес видях една жена да казва: „Чукай на дърво”, тоест на това дърво
(главата – б. ред.). Това би означавало тук да няма никакви дървета повече. Или може да кажете „да чукаш на камък”.
Ако някой се перчи, можете да кажете: “Не, чукни на дърво”. Аз нямам пред вид това. Хората са доста съзнателни, а
несъзнателно казват подобни неща. Но те напълно съзнават, че не бива да се говори за нещо, което би изглеждало
като отклоняване от същността или хвалба, или нещо голямо, което може да ни отведе в грешна посока. Така че
когато се казва “чукни на дърво”, това е дървото. Ето тук трябва да чукнете (върху медха – бел.пр.). Така ние доста
добре съзнаваме тази сила, която се изгражда в нас. И сега трябва да осъзнаем, че тази сила ще трансформира
Вселената. Така днес ще се помолим на тази сила да трансформира Америка чрез способността да плаши хората, така
че да дойдат в Сахаджа Йога. Защото когато нещата достигнат до стадия на егото, тогава хората казват: “Какво пък
толкова?”. Както в Англия, когато в началото започнах да им говоря, те казаха, че съм жена от Викторианската епоха,
демоде, абсолютно безполезна. Отвърнах: “Добре. Няма да казвам нищо. Но ще страдате от такива болести, че ще
трябва да се върнете при Мене”. Това беше времето, когато прокараха закона за разрешаването на хомосексуализма,
за разпуснатото поведение и всички подобни неща станаха позволени. А сега има спин. Има спин, който вече действа
тук (в областта на Екадеша Рудрите – бел. пр.). Спинът създаде страх от Екадеша. Нà ви сега. Какво пък толкова?
Какво ще кажете? И така ужасът и страхът са много важни. Изключително важно нещо е да имате страх и боязън, че
Бог е Всемогъщ и не сте нищо пред Него. Тук трябва да запомним, че ние сме част и частица от Бог и че трябва да
събудим съзнанието в нас, че Той е Цялото и ние трябва да станем едно с Цялото. Това е начинът, по който ще
преодолеем нашата Екадаша. И така, днес Аз благославям всички вас с трансформиращата сила на Екадаша Нека Бог
да благослови всички ви във вашата работа, която се опитвате да свършите за доброто на американците. Отговорност
е да спасите Америка. Знаете, че тя е Вишудхи чакра, а цялата отговорност за Сахаджа Йога почива на Вишудхи чакра.
Затова е толкова важно тази трансформация да се осъществи. Докато трансформацията не започне, ще видите, че



нищо няма да действа. Няма да можете да говорите с хората, няма да можете да общувате с тях. Така че трябва да се
помолите този процес на трансформиране да започне, да се задейства, да загалопира и да продължи да се
разпространява като буен огън. Тази трябва да бъде вашата молба днес. Нека Бог да ви благослови! И този проблем
се появява, когато Шива е гневен, понеже Шива е истинският Рудра. А Неговите сили са дадени на Екадеша. Шива е
истинският, крайният разпад. И Той е този, който започва крайния разпад на целия свят. Но Той дава 11-те
разрушителни сили. Той има 12 сили, от които една пази за Себе си за накрая, а 11-те са Екадеша. И тогава се случва
така, че Екадеша започва да действа в човешките същества. А днес мисля, че ще имаме Ганеша Пуджа, и после
Екадеша. Както ви казах, тази Сила създава страхопочитание сред хората, от Него, което е много важно. Преди
няколко дни ви казах, че имаше ураган и много дървета бяха изтръгнати. Нека да видим какви други неща ще се
случат, за да предизвикат страхопочитание.
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Пуджа за Макар Санкранти Бомбай - 14 януари 1984 г. Приветствам всички Сахаджа йоги от чужбина в тази велика
страна на Йога. Това Ми носи огромно удоволствие. Нямам думи да го изразя, виждайки Сахаджа йоги да идват от цял
свят, от цялата страна, за да отпразнуват това специално събитие днес. То е толкова благоприятно, че всички би
трябвало да сте тук, тъй като сте избраните, войните, които ще се бият, докато Сатйа юга не бъде установена на тази
Земя. Това е денят на революцията - сан означава "благоприятен", знаете, а крант означава "революция". Днес е денят
на свята революция. Познаваме много революции до момента, имали сме революции в нашата страна. В западните
страни също имаше революции на политическа основа, въз основата на неравенства. Много други неща са преборени
чрез революция, но все още не е постигнато вътрешното израстване. Аз говоря за революцията вътре във вас. В тази
революция вас ви подпомага много вашата собствена майка, Кундалини, и вие еволюирате по един много мил начин -
в спираловиден растеж - за да се окажете реализирани души. Беше много мило от ваша страна да дойдете тук, защото
тази страна няма удобствата и условията, които имате във вашите страни. Така че човек трябва да е подготвен за
несгодите навън, което може и да е трудно за някои хора да го понесат. Когато пристигнах в Бомбай, трябваше да купя
подарък за един господин и си помислих, че ще е по-добре да купя нещо от слонова кост за него. Така че отидох в един
магазин и взех една красива вещ от слонова кост, наречена хитопадеш, където Шри Кришна седи на красива
колесница от слонова кост и изнася хитопадеш - проповедта от Гита - на Арджуна. Беше много лесно да я купя - отне
Ми половин час да отида и да я купя. Но за да купя опаковъчна хартия трябваше да загубя два часа в Бомбай, защото
не можете да намерите смислена опаковъчна хартия тук, а после - панделката, след това - цветята... Беше
невъзможно. Не знаех какво да правя. Взех, според съпруга Ми, абсолютно третокласна опаковъчна хартия. Занесох я
у дома, а той каза: "Не можеш да опаковаш с тоя боклук, изглежда ужасно". Отвърнах: "Ако искаш, в тази страна мога
да взема коприна и да го опаковам с нея, но опаковъчната хартия е проблем." Така че когато този подарък беше даден
на господин, много честно му казах: "Съжалявам, но в Бомбай не можах да намеря добра опаковъчна хартия, но ти
купих слонова кост." И той беше очарован от подаръка. В тази страна трябва да видите, че можем да имаме слонова
кост, но не можем да имаме опаковъчна хартия. А онези, които са свикнали с опаковъчната хартия, намират за трудно
да се приспособят, защото са свикнали с удобствата на опаковъчната хартия. Така че човек трябва да осъзнае, че
опаковъчната хартия, която толкова харесва или с която е свикнал, не е от значение. Другаде ако трябва да вземете
нещо от слонова кост, ще трябва - не зная - да обикаляте с години за слонова кост, но опаковъчната хартия ще я
вземете за пет минути. Та човек трябва да осъзнае, че това е страна, която ако искате да опознаете, ще трябва да се
потопите в нея. Трябва да развиете по-дълбоко разбиране за тази страна. Ако гледате баните и ако гледате пътищата,
ако гледате къщите - всички черни, мрачни и мръсни, според обикновения стандарт на живот... Забравете за това,
забравете го. Не сте дошли тук да гледате това, можете да го видите и във вашите страни и сте го виждали. Но това,
което сте дошли да гледате тук, е дълбочината, любовта, обичта, човешките същества. И ще бъдете много щастливи,
защото ще откриете много редки преживявания, които наистина ще ви омаят за цял живот с радостни спомени. Също
така тази страна, и специално Махаращра, е специална, защото Кундалини на Вселената обитава в този равнинен
триъгълник. Или, можем да кажем, това е атта - повдигнатото триъгълно плато - и поради това вибрациите на тази
страна, на тази част от страната са много големи. Вие идвате тук за Маха Йога; тъй като Сахаджа Йога днес е станала
Маха Йога, вие трябва да дойдете в Махаращра. Махаращра е велика нация. Сигурна съм, че очаквате да ви се случат
много неща, но дръжте умовете си отворени - това е революция. Не е просто махало - от удобства минавате към
неудобства. Едно нещо трябва да осъзнаете - това няма нищо общо с анти-културата. Дойдохте тук, за да скочите във
вашата все по-фина чувствителност. Така че грубата чувствителност трябва да бъде пренебрегната и отречена, така че
да можете да усетите по-фината си чувствителност. След като започнете да разбирате този основен принцип на
наслаждението тук, сигурна съм, че цялото начинание ще бъде изключително плодотворно. Защото по цял свят
разбираме, че Сахаджа Йога е единственият начин за човешката еманципация, единственият начин да преобразим
този свят в едно красиво място. За това трябва да стигнете до подходящото разбиране и да го впрегнете - напълно
като войници с дисциплиниран живот, така че каквото желаете да направите, да можете да го постигнете с
оптималните си способности. За да позволите на пълния си капацитет да се прояви, опитайте се да отречете, да
пренебрегнете грубата си чувствителност, която се вмъква помежду. Вие трябва да я карате накратко понякога. Ще
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трябва да ставате рано сутрин, ще трябва да се къпете по странен начин и ще е трудно. Но ако се опитате да се
напаснете към тази благородна идея - че сте част и частица от великия Вирата, че трябва да се обедините по такъв
начин във вашата чувствителност, че да станете еднакво равни, че се разбирате едни други много добре - Аз съм
сигурна, че ще се радвате на любовта и гостоприемството на вашите домакини тук. Тази революция започва на такъв
ден и днес Аз съм много щастлива. Така че трябва да приемете революцията. Знаете как живееха хората, когато стана
Френската революция. Знаете как живееха хората, когато се бореха за свободата си в тази страна. Аз знам, че баща
Ми пожертва всичките пари, които имаше; той и ние трябваше да живеем в колиби, докато бяхме свикнали на много
големи удобства. Той пожертва всичко. Моята майка беше в затвора пет пъти. Моят баща беше в затвора три пъти и
все път стоеше там за не по-малко от две-три години. Така че можете да си представите как с толкова много деца те
пожертваха всичко, което имаха, за да постигнат тази свобода. Ако трябва да постигнете свободата на Духа, трябва да
имате чувство за саможертва. Но това не значи саможертва с оплаквания, а жертва, на която можете да се радвате, с
която да се гордеете; жертва, която не усещате, която ви облагородява. Това е Духът, с който тази революция трябва
да се случи. До момента, ако знаете, не сте пожертвали нищо. Разбира се, егото и всички тези безсмислени неща, сте
ги пожертвали, без съмнение, но това така или иначе никога не сте го искали. Никой от вас не харесваше това его.
Дори индийците трябваше да жертват много - отказаха се от много навици, които бяха вредни или спирачка за
здравословния растеж на тази нация. Като Сахаджа йоги те също се издигнаха високо, станаха много честни,
изключително мили и гостоприемни хора. По същия начин, бих казала, Моите деца в чужбина извършиха истински
подвиг-чудо, за да се откажат от някои неща, което - смятах - ще им бъде трудно да направят. Те промениха моралните
си ценности, приеха много стриктен морален кодекс. И се наслаждаваха на този морал и на тези добродетели. Не зная
как да ви поздравя за това. Може и да кажете: "Майко, любовта Ви го направи". Но аз просто не знам; мисля, че са
вашите собствени способности, вашите пурво джанмас санчита. Каквото сте заслужили в предишните си животи, е
свършило всичко това. Иначе е невъзможно дори да се промени един човек. Цялата тази промяна дойде за доброто,
за наслаждението и щастието. Не трябва да се променяте повече, не трябва; но сега трябва да се радвате на тази
промяна. А наслаждението от промяната идва, когато всички етикети, че идвате от Индия, от Изток или от Запад са
откъснати. Те ви дърпат надолу, така че просто ги изхвърлете и се издигнете. Всички вие заедно би трябвало да се
радвате на радостта и блаженството на вашия Отец. Така че днес е голям ден - този санкрамана (? благоприятна
стъпка - б. пр.), който започна, изисква сериозни усилия. Не можем да си играем с това - това е много сериозно спешен
случай. Аз мога да усетя в атмосферата критичното положение. Всички богове и богини са тук да ви помогнат да го
изработите. Вие сте на сцената и вие трябва да създадете този велик спектакъл на революцията. Трябва да покажем
на този свят, че само Духът е този, който може да спаси света, нищо друго. Така че от днес започваме нашето
пътуване към това фино и към тази чувствителност, които можете да усетите. Можете да усетите Нирананда. Името на
вашата Майка е Нира, а в Сахасрара вие усещате тази Ананда - Радостта на Нира. Нека Бог да ви благослови!
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Пуджа на Шри Ганеша Мумбай, Индия - 15 януари 1984 г. Толкова Сахаджа се получи днес, че празничният ден се
падна на рождения ден на Шри Ганеша. Всеки месец четвъртият ден от новолунието се празнува като рожден ден на
Шри Ганеша, а днес е такъв ден. За щастие сме тук за пуджата на Шри Ганеша на Неговия рожден ден. Много неща
съм казала за Шри Ганеша и Неговото значение в нашия живот. Той е дарителят на мъдрост, но тази мъдрост идва от
нашата невинност. Невинността, която е вродена в нас. Като деца сте невинни, но докато растете, започвате да
напрягате сили по такъв начин, че започвате да губите невинността си. Губите я по два начина: щом загубите
невинността си, не можете да повярвате, че другите могат да бъдат невинни. Другото е, че мислите, че невинността не
е важна. Невинността е поддръжката, тя е основата на духовността. Ако човек няма невинност, не може да се издига в
духовността. Ето защо първата работа на Сахаджа Йога е да установи Шри Ганеша във вас, да Го пробуди. Щом
Кундалини се събуди, трябва да го знаете, Шри Ганеша възниква. Без Неговото събуждане във вас Кундалини не може
да се издигне. Но това може и да е временно или може и да е нещо постоянно. Би могло да е нещо твърде временно
при хора, които все още не са се напаснали към новия метод или към маниерите на Божията любов. За тези, които не
са разбрали или не са преминали през тези традиции, е доста трудно да установят Шри Ганеша в себе си. По този
въпрос откривам, че има хора, които се борят с проблемите си и се опитват да преодолеят външните проблеми и да
установят Шри Ганеша. Но има други хора, които все още не са стигнали това ниво; те започват да се съмняват в
чуждата невинност. В Сахаджа Йога това е много често срещана слабост. Виждала съм да се оплаквате от другите,
казвайки, че тяхната невинност не е установена. Това е първият признак, че вашата собствена невинност е в опасност.
Понеже вие се съмнявате в себе си, се съмнявате в другите. Ако се съмнявате в другите, то бъдете сигурни, че няма да
спечелите нищо. Вашата работа е да се грижите за себе си, а не за другите. И ако започнете да правите така,
постепенно във вашата Муладхара ще има много от тези бхутове, те просто ще наскачат в нея. И ще ви дават още и
още идеи да се съмнявате в другите. Съмнявайки се в другите, вие никога не можете да коригирате тях и никога себе
си. Така че онези, които се въвличат в практики от този сорт, се отдалечават от невинността ти. Те се опитват да
открият какво правят другите, какви са начините им да използват другите в Сахаджа Йога за собствените си цели. Или
развиват някакъв вид шпионско отношение. В Сахаджа Йога трябва да шпионирате само себе си, а не другите. Онези,
които започнат да се шпионират, критикувайки другите, никога няма да се издигнат по-високо отколкото вие сте. В
началото съм виждала много Сахаджа йоги, които идват и се опитват да го правят, да критикуват другите. Това
признакът за тяхната незрялост, също признак за слабото събуждане на Шри Ганеша в тях. Така че онези, които идват
за първи път, би трябвало много да внимават, че все още имат много да постигат. И не бива да се съмняват в другите,
да им правят забележки. Защото в невинността си хората могат да бъдат много, много семпли, много дружелюбни, а
вътре в сърцата им няма злост, няма мръсотия. Но онези, които идват за пръв път, понякога имат мръсотия в себе си
и виждат отражението на собствената си мръсотия в другите. Отидох на една програма в Колхапур - а знаете колко
невинна и чиста е вашата Майка - и един мъж дойде и Ми каза, че има проблем с Набхи. А Аз му казах: "Хубаво, сложи
си ръката на Моята Набхи." Той си сложи ръката, а жените там, които всъщност бяха много странни, попитаха: "Защо
Майка позволява друг мъж да докосва Нейното коляно?" Не можеха да разберат как някой би могъл на докосва
коляното на жена. Но щом като сте на нужното ниво, вие наистина не знаете какво лошо има в това и просто си
казвате: "Добре, хубаво, можеш да докоснеш коляното ми." И този човек се оправи, от проблема с неговата Набхи.
Така че разберете, въпросът е, че когато очите ви са чисти, вие можете да разберете какво е чисто и какво е нечисто.
Но ако очите ви не са чисти, започвате да виждате каквото искате да видите или понякога можете да видите нещо,
което изобщо не съществува. Така че бих помолила всички нови Сахаджа йоги, които са тук, да не критикуват старите
Сахаджа йоги; а тази дейност е силно антибожествена. Никога не казвайте и дума срещу старите Сахаджа йоги.
Защото съм чувала оплаквания; хората идват и Ми се оплакват. И се удивих. Онези, които са дошли току-що, как могат
да започнат да критикуват другите Сахаджа йоги? Това означава, че се опитвате да ударите по корените на Сахаджа
Йога. И това не е начинът, по който ще помогнете. Така че трябва да ви помоля да се грижите за собствените си
вибрации, да се грижите за собствения си възход, да се грижите за това какво сте направили за Сахаджа Йога и после
да говорите. Ако току-що сте влезли в Сахаджа Йога и изведнъж започнете да критикувате другите за тяхната
невинност, вие удряте Ганеша в корените й. Така че внимавайте. Разбира се, вие ще бъдете ударени, без съмнение. И
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подобни хора, които са правили подобни неща - виждала съм го -свършиха с рак. Защото Ганеша е такъв, че когато се
ядоса, първото нещо, което получавате, е рак. Така че внимавайте, предупреждавам ви, никога повече не пробвайте
тези номера. Опитайте се да подобрите духовността си, така че да можете да се наслаждавате на радостта на Шри
Ганеша. Това е едната страна. Другата страна е, че за да поддържаме Шри Ганеша непокътнат, трябва да имаме
определени марйади, всеки трябва да има определени марйади. Например, их казала, че бих помолила някоя жена да
сложи ръката си отпред на сърцето Ми. Но не бих помолила мъж да направи същото, защото има такава марйада, че
мъж не следва да Ме докосва отпред, но може да Ме докосне откъм гърба. съществуват марйади за всичко и ако не
съблюдавате тези марйади, или тези граници, то има вероятност да излезете от тях, независимо от факта, че сте
чисти. И може и да създадете ненужен проблем. Ще ви дам един много хубав пример за Шри Махавира, който беше
инкарнация на Бхайрава. Самият Бхайрава се зае с тази работа; а за Бхайрава какво са дрехите, какво са одеждите?
Имам предвид, че той е такава личност - за него цялата вселена е негова дреха, всички посоки са негови одежди - той
е дигамбара (санскр. букв. "покрит с небето", тоест доста разголен - б. пр.). За него това е без значение, толкова е
невинен. Самият той е абсолютната невинност. А само чрез него тази невинност е разрушителна, тя ще унищожи - ще
хванете рак, ако започнете да се държите лошо. Така че той е такъв семпъл човек, в смисъл че никога не е знаел що е
нечистотия. Не знаеше какво е грях. Та подобна личност дойде на тази земя да научи хората да бъдат невинни, да
бъдат дхармични, да бъдат добри. Веднъж той трябваше да отиде в гората, където половината му дреха му се закачи
за някакви храсти. И той трябваше да я скъса, и остана с половин дреха. И когато излезе в покрайнините на селото,
срещна един човек, който всъщност беше Шри Кришна, който се опита да го подложи на парикша (изпитание - б. пр.).
Кришна му каза: "Защо изобщо са ти дрехи? Ти си бог, ти си инкарнация. Така че защо не ми дадеш дрехата си?" А
Махавира рече: "Добре, вземи ги." И му даде останалата част от дрехата си. И ето как за много кратко беше без дрехи,
за много кратко време. Но хората експлоатират това и го изобразяват гол, а всичките му срамни части изглеждат
обидно. Всякакви такива безсмислици правят. Мнозина Ме питат: "Как така джайнистите се ровят в тия голотии и тем
подобни?" Всичко това е абсурдно, много далече е от Махавира. Никой (от тях - б. пр.) не е Махавира, за да ходи гол,
дори и за миг. Така че защо им е да го правят? Защото всеки се опитва да открие някаква "вратичка", само за да
прикрие собствените си слабости. А всички тези слабости се отразяват зле на потомството. Това стигна толкова
далече, че хората не могат да разберат, че Шри Махавира беше дигамбара - човек, който не се нуждае от никакви
дрехи. Но все пак, за да поддържа самайачара (установената обичайна практика - б. пр.), той носеше дрехи навсякъде,
а също и по-късно. Но за много кратко се отказа от дрехите си. Това не означава, не публични места ходеше гол и че
сваляше дрехите си, и разни подобни; не значи това. Той уважаваше обществото и не само това, но уважаваше
родители си, като за начало, преди да приеме истинска санйаса. Уважаваше родители си и затова каза: "Сега за мен
дойде време да се откажа от този светски живот. Интересувах се от земни дела и трябва да приема санйаса." Това не
значи, че той не беше санйаси - той беше, но означаваше, че трябваше да напусне светския живот на родителите си и
на другите хора. Както е в хиндуистката традиция. На определена възраст - казват, на седемдесет и пет - трябва да
приемете санйаса, в смисъл че вашето семейство, децата ви вече са се установили, няма проблеми, така че трябва да
приемете санйаса. Но за това мъдростта трябва да е събрана на младини. Иначе на старини, ако все още нямате
мъдрост и се държите като 16-годишен младеж, е по-добре да не приемате санйаса. Така че цялото разбиране за
живота в Индия трябва да бъде много фино. А за да разберете тези велики хора, трябва да сте малко по-велики
отколкото сте. Ако сте просто кал, как можете да разберете цялото? Не можете. Така че трябва да отстраните тази кал
от очите си. Много обичайна черта на Запад е, че хората или са подозрителни, или се замесени твърде много; няма
нищо по средата. Те или подозират другите, или се ровят в подобни неща, така че... Първото нещо, за което трябва да
ви помоля - понеже сега сте първите Сахаджа йоги, които са дошли за първи път в Индия, в тази земя, която е
изпълнена с ритъма на Шри Ганеша и на която седите - да обещаете: "Ще установя моя принцип на - б. пр.) Ганеша. - не
се тревожете за другите; вниманието ви е върху другите - Ще установя моя Ганеша и така Майката Земя тук ми даде
цялата сила, за да установя моя Шри Ганеша." Това е много важно, защото докато вашият Шри Ганеша не е установен,
не можете да бъдете свързани с цялото, нито можете да се наслаждавате на вашия Дух. Ще бъдете половинчати
личности, каквито не бива да сте. Все пак можете да видите, че западните Сахаджа йоги са изключително усърдни.
Приемат нещата много сериозно, схващат ги. Понеже знаят, че ако искат да изпитват радост, трябва да го изработят.
Така че трябва да бъдете интровертни, що се отнася до вас. А що се отнася до другите, трябва да виждате добрите им
страни. Винаги гледайте добрите страни, не лошите. Иначе ще създадете проблеми за себе си и ще дойде ден, в който
ще трябва да излезете от Сахаджа Йога. Това се случи с мнозина, които пробваха тези неща и са извън, абсолютно вън



от Сахаджа Йога. Асо трябва да сте в Сахаджа Йога, трябва да разберете, че за да бъдете едно с Цялото, трябва да се
опитате да гледате себе си. Другото нещо, което съм ви казвала, е, че във всяка страна Аз трябва да имам някого, на
когото да разчитам. Точно както Шри Ганеша - разчитам на Него за много неща, Той се грижи за много неща. По същия
начин във всяка страна Аз трябва да има някого там. Не Ми харесва, че непрекъснато се оплаквате от човека, с когото
Аз съм във връзка. Няма нужда вие да го коригирате. Сто пъти съм ви казвала: "Не коригирайте този човек". Аз зная,
защото имам контакт с него, зная за него. Вие не го познавате, Аз зная всичко за този човек. Мога да го коригирам. Но
се изненадах, че също в Лондон някои хора дойдоха и каза странни неща за другите; а се изненадах, защото си мислят,
че Аз не знам. Аз познавам всекиго и всичко. Оставете го на Мен. Не е ваша работа да вършите подобни неща и това е
много посредствен подход към Сахаджа Йога, изключително посредствен. И ако ще бъдете посредствени, Аз не мога
да направя нищо по въпроса. Но ще дойде ден, когато може и да трябва да излезете от Сахаджа Йога. Това е първото
предупреждение, което трябва ад ви отправя, защото сега навлизаме във вътрешността на Махаращра. Ще видите, че
мъжете и жените в Махаращра никога не седят заедно; те сядат отделно, държат се на разстояние едни от други. На
Запад сме много отворени хора - хубаво; ... (не се чува) има методи и начини как да сме открити, как да пазим
дистанция. Както Аз ще се чувствам много по-свободна със сина на д-р ..., но с него ще съм на известно разстояние.
Стилът е такъв, че една жена трябва да се държи на разстояние от по-възрастните от нея (мъже - б. пр.). А един мъж
трябва да стои на разстояние от по-младото от него поколение (жени - б.пр.). Това е една система, чрез която тази
страна е изработила своята невинност и всички ние би трябвало да я следваме. Така че (мъжете - б. пр.) спазвайте
дистанция спрямо жените, които са по-млади от вас. А(жените - б. пр.) се дръжте на разстояние от мъжете, които са
по-възрастни от вас. Имам предвид, че тук даже 80-годишен мъж се жени за 18-годишно момиче. Толкова е объркано
това състояние на нещата, че не можем да говорим за тези неща. Но тук, когато се опитваме да оправим нашите
обърквания, нашите грешки, би трябвало да се придържаме към някои еталони, които са ни помогнали в нашия
социален живот; много по-добре е. И да разберем защо общественият живот е по-добър. Това е заради значението на
Шри Ганеша. Там, където Шри Ганеша не присъства, ще откриете, че даже Сахаджа Йога не се получава. Да речем, в
Северна Индия много не се почита Шри Ганеша. Така че мюсюлманите дойдоха и ако Шри Ганеша беше там, те щяха
да се бият (с Него - б.пр.). Хората там приеха ислямската култура и когато тази култура навлезе чрез набаби и всякакви
безнравствени хора, всичко изчезна. Не до такава степен; все пак трябва да кажа, че в хората в Индия съществува
чувство за целомъдрие и всички ние би трябвало да имаме такъв усет за целомъдрие. Но най-важното нещо е да не
позволявате в сърцата ви, в ума ви да не влизат странни идеи. Най-напред гледайте какво имате в ума си. Той ще ви
дава разни идеи, като "Този човек не е добър, онзи не е добър." Просто не слушайте тези неща, само слушайте себе си -
"Къде съм аз? Какво правя? Какво направих за Сахаджа Йога? Моите вибрации добри ли са? Помагам ли на другите?
Къде ми е вниманието?" Вниманието ви трябва да бъде: "Какво правя с това, което Майка ми е дала?" Така че днес е
много голям ден и всички трябва да се помолим на Шри Ганеша да ни даде Неговите благословии, защото Той е
източникът на радост, Той е изворът на радостта, Той е Христос, Той е в сърцата ви, обитава там като Духа. така че Той
е този - невинността, която трябва да постигнете. И тя е началото на съществуването на Шри Ганеша, което еволюира
тук в главата, както виждате на... (не се чува) ... става като Аум. Така че Шри Ганеша накрая става Аум (?) вътре в нас.
За да имате най-чистата форма на радост от вашия Дух, вие трябва да се опитате да установите Шри Ганеша. И нека
всеки следва подходящия модел; не се опитвайте да се коригирате едни други. Това е много погрешно отношение в
Сахаджа Йога и е много вредно за растежа на Сахаджа Йога. Всеки, който се опитва да го прави, бива изхвърлен от
Сахаджа Йога за нула време, по един или по друг начин. А също съм виждала хора, които хващат рак и Ме питат:
"Майко, как така стана, че се занимаваме със Сахаджа Йога, а сега хванахме рак?" Заради тази безсмислица. Не се
опитвайте да вървите срещу другите Сахаджа йоги. Вие трябва да ги уважавате, всички те са светци. И уважавайте
по-старите Сахаджа йоги, защото те са били тук; вие трябва много да учите. Те са работили много упорито, за да
установят Сахаджа Йога. Така че днес трябва да направя едно много простичко съобщение днес и то е, че днес, в деня
на Шри Ганеша всички Мои деца, които са родени като Шри Ганеша, по същия модел, би трябвало да станат
динамични като Него, невинни като Него, велики като Него, работейки двадесет и четири часа. Това малко Дете
работи през целия ден и по цяла нощ, за да ви даде този извор на радост. Нека Бог да ви благослови!
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Махашиваратри Пуджа Пандарипур, Индия – 29 февруари 1984 г. В тези модерни времена, едно място, което се
предполага да бъде свято, се е превърнало в най-несвятото място. Положението днес е ужасна бъркотия. А когато се
опитваме да установим нещо фундаментално - сякаш едно семенце трябва да пробие през камъните и да се бори с
много неща – ние трябва да пазим умовете си непокътнати и да бъдем чувствителни към всичко. И да се опитаме да
видим какво можем да постигнем чрез нашето търпение и разбиране. Много е важно. Мисля, че днес е един много
велик ден за всички нас, защото това място е мястото на Вирата, на Шри Витхала. Това е мястото, където Шри Витхала
се появи на един много вярващ син и когато той го помолил, Шри Витхала останал върху една тухла. И хората говорят,
че Той стои там, чакайки. Някои хора казват, че статуята, която виждаме, се е появила от Майката Земя върху този
пясък и това е, което Пундарикакш продължава да твърди: “Това са тези, които дойдоха да видят мен и родителите
ми, докато бях зает с тях. И те стоят на същата тухла, която им хвърлих.” Трябва да се отнасяме към цялата тази
история много внимателно, с целия здрав разум в нея. Защото самият Бог е способен на всякакви чудеса. Ние, които
сме създадени от Бог, правим някои неща, които – да речем – преди сто години са изглеждали за света като чудо.
Може да кажем, че днес виждаме много неща, които биха могли да бъдат чудо. Преди сто години на никой не му е
минавала мисълта, че бихме могли да имаме всичко това тук, на тези затънтени места. Но всички тези чудеса идват от
силата на Бог. И ние сме творците на тези съвсем мънички, много мънички частички от това чудо. Така че всички
чудеса на Бог не могат да бъдат и не бива да бъдат обяснявани. Те са отвъд нашите умове и за да накара хората да
почувстват божието присъствие, Бог може да направи всичко. Той може да се движи във всичките три измерения,
както и в четвъртото измерение, и да прави каквото Му се хареса. Ето това сте виждали в ежедневието си. Колко
много чудеса се случват на всички вас и не можете да разберете как стават. Това се случва дори и с неща, които не са
живи, а хората са доста изненадани от ставащото. Така че трябва сами да повярваме, виждайки всичко това, че Той е
Бог. И Той може да прави каквото Му се хареса. А ние сме нищо. Нищо. Не бива да има рационалност спрямо това да
разбираме чудесата на Бог – “Как така? Как е възможно?”. Не можете да го обясните. Може само когато достигнете
това състояние на ума, когато чрез опита си вярвате, че Бог е всемогъщ. Много е сложна тази идея. Много е трудно,
защото хората сме ограничени. Имаме ограничени сили. Не можем да разберем как Бог може да бъде всемогъщ,
защото нямаме капацитета. Този Бог, който е нашият създател, който е нашият закрилник, който е пожелал да
съществуваме, който е самото ни съществуване, е Всемогъщият Бог. Всемогъщият! Той може да прави каквото си
поиска с вас. Може да създаде друг свят, може да разруши този свят. И то само ако Той трябва да го пожелае. Идеята
Ми да дойда в Пандарипур за пуджата на Шива беше, че Шива представлява Духа. А Духът обитава във всички вас в
сърцето. Седалището на Садашива е на върха на главата, но се отразява в сърцата ви. Умът е Витхала. Така че да
стигне Духът до мозъка, означава просветляване на вашия ум. “Просветляване на мозъка” означава ограниченият
капацитет на вашия ум да стане неограничен в способността му да разпознава Бог. Не използвам думата “разбирам”,
а “разпознавам” Бог. Колко могъщ е Той, какви чудеса прави и колко е велик. Друг е въпросът, че човешкият ум може,
разбира се, да пресъздава мъртвото. Но когато Духът навлезе в ума, тогава създавате живи неща и това е живата
работа на Кундалини. Дори и мъртвата материя започва да се държи като жива, защото докосвате Духа в мъртвата
материя. Както ядрото във всеки атом или молекулата притежава свой Дух. И ако вие станете едно с вашия Дух, може
да се каже, че “умът” на молекулата или атома е като ядрото, те са тялото на ядрото. Но онзи, който контролира ядрото
е Духът, който обитава в ядрото. Вече вие притежавате вниманието или тялото – цялото тяло на атома и после,
ядрото. А вътре в ядрото е Духът. По същия начин имаме тялото, вниманието на тялото. И после стигаме до ядрото,
което е умът. А Духът е в сърцето. Така че умът се контролира чрез Духа. Как става това? Около сърцето съществуват
седем аури, които могат да се умножат многократно. Седемте могат да се издигнат до 16 хиляди сили, които
наблюдават седемте чакри. Духът гледа през тази аура, наблюдава – пак повтарям, гледа – през тази аура. Тази аура
гледа поведението на седемте центъра във вашия ум. Също гледа и нервите, които работят в мозъка. Пак казвам,
гледа. Но когато издигнете Духа до вашия ум, тогава се придвижвате две стъпки напред. Защото когато Кундалини се
издигне, докосва Садашива и Садашива информира Духа. “Информира”, в смисъл че се отразява в Духа. Така че това е
първото състояние, когато гледащите аури започват да си комуникират с различните чакри в мозъка и да ги
интегрират. А когато издигнете Духа си до мозъка, това е второто състояние и тогава наистина ставате
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себереализирани, напълно. В пълния смисъл. Защото тогава вашето Себе, което е Духът, става ваш ум. Действието е
много динамично. То отваря петото измерение в човешките същества. Първо, когато получите Реализация и станете
колективно съзнателни, издигайки Кундалини, вие пресичате четвъртото измерение. Но когато вашият Дух стигне до
мозъка ви, тогава ставате петото измерение, тоест ставате Извършващият. Например, мозъкът ни казва да повдигнем
нещо. И вие го взимате с ръце и го повдигате. Така сте извършващият. Но когато умът стане Духа, Духът е
извършващият. А когато Духът стане извършващият, тогава ставате пълен Шива, себереализиран. В това състояние
ако се ядосате, не сте обвързани. Не сте една обвързана към нищо личност, каквото и да е то. Ако притежавате
всичко, тогава не сте обвързани. Не може да се обвържете, защото Духът е необвързаност. Пълна необвързаност. Не
се притеснявате за никакви обвързаности. Дори и за секунда не сте обвързани. Бих казала, че за да разберем
необвързаността на Духа, трябва ясно да изучим себе си – доколко сме обвързани. Първо, сме обвързани от нашия
ум. Най-вече от ума. Защото всички наши обусловености са в ума ни и цялото ни его също е в ума ни. Всички
емоционални обвързаности се появяват чрез ума и всички наши обусловености са в ума, както и егото. Така че
емоционалната обвързаност е чрез ума и всички наши егоистични обвързаности са поради ума. Затова се казва, че
след Реализацията човек трябва да се опита да практикува Шива Татва (Принципът на Шива – бел.пр.), практикувайки
необвързаност. Как практикувате тази необвързаност? Тъй като се обвързваме към нещо – разбира се, чрез нашия ум,
но и чрез емоциите – ние се опитваме да правим така наречената Читта Ниродх, тост да контролираме нашето
внимание, накъде се насочва то. При практикуването на Сахаджа Йога, ако трябва да се издигнете по-високо, трябва
да усъвършенствате вашия собствен инструмент, а не инструмента на другите. Това е нещо, което определено трябва
да знаете. Просто наблюдавайте къде отива вашето внимание. Наблюдавайте себе си. Щом започнете да
наблюдавате вашето Себе, вашето внимание, ще се идентифицирате с вашия Дух. Защото ако трябва да наблюдавате
вниманието си, ще трябва да бъдете вашия Дух. Иначе как ще го наблюдавате? Затова вижте къде отива вниманието
ви. Първо, обвързаността на грубо, физическо ниво, е към нашето тяло. Ако погледнем Шива, Той не познава
обвързаността към тялото. Той спи навсякъде, отива и спи на гробищата. Тъй като Той не е обвързан, не може да бъде
“хванат” от никакви бхутове или нещо подобно, по никакъв начин. Той е необвързан. Необвързаността трябва да се
наблюдава и вижда чрез нашите собствени обвързаности. Понеже сте реализирани души – но все още не сте Духа –
разбира се, Духът не е влязъл в умовете ви, но все пак сте реализирани души. Така че онова, което можете да
направите, е поне да наблюдавате вниманието си. Можете да го направите. Можете ясно да наблюдавате вниманието
си, като гледате накъде отива. А после можете също и да контролирате вниманието си. Можете да го направите.
Много е просто. За да контролирате вниманието си, просто трябва да го отместите от едно нещо към друго. Опитайте
се да смените приоритетите си. Всичко това трябва да направите сега, след Реализацията да имате пълна
необвързаност. Но тялото изисква удобства. Опитайте се да създадете малко неудобства за тялото си. Пробвайте.
Каквото смятате за удобство, опитайте се да го направите малко по-неудобно. Затова хората са ходели в Хималаите.
Вижте, дори идването ви на това място ви причини доста затруднения. А представяте ли си да отидете в Хималаите?
Така че след Реализацията хората са “водели” телата си в Хималаите, мислейки си: “Добре, мини и през всичко това.
Да те видя как ще действаш”. Започва така нареченото покаяние. Отчасти това е самонаказание, което можете да си
наложите много лесно, защото вече сте реализирани души. С радост, полека, опитайте се да принудите тялото си... За
Шива няма значение дали е на гробищата или на своя връх Кайлаша, или някъде другаде. Къде е вниманието ви?
Вижте, вашето човешко внимание е безнадеждно лошо. То е една много объркана безсмислица. Обяснението ви е:
“Направих това заради онова.” Или други дават обяснения. Няма нужда да бъдат давани или приемани, или да ви
искат никакви обяснения. Без обяснения. Най-добрият начин е да съществувате без обяснения. На прост хинди джаис,
ракхаху таис, хи раху – както и да ме държиш, ще остана в това състояние и ще му се наслаждавам. Кабир в едно
стихотворение също казва: “Ако ме накараш да се движа, седнал върху слон – тоест върху превозното средство на
царете – ще се движа. Ако ме накараш да ходя пеша, ще ходя.” Джаис, ракхаху таис, хи раху. Никаква реакция в това
отношение, без реакции. Първо – без обяснения и без реакции! Второто нещо е относно храната. Тя е първото търсене,
което са имали човешките същества още като животни. Никакво внимание върху храната! Дали имате сол или не,
дали имате това или онова – без внимание към храната. Всъщност, не би трябвало да запомняте какво сте закусвали.
Но си мислим дори какво ще ядем утре. Не ядем за да нахраним тялото, а за да дадем повече удовлетворение на
вкусовите наслади. Ще започнете да разбирате, че насладата е признак за грубо внимание. Всеки вид наслада е
предизвикване на много грубо физическо усещане, чувственост. Наистина много грубо. Но когато казвам “без
наслади”, това не означава, че трябва да станете прекалено сериозни, сякаш някой в семейството ви е починал. А че



трябва да бъдете като Шива – толкова необвързани. За сватбата си Той пристигна яхнал препускащ бик. Яхнал беше
един бик и го притискаше между краката си. Бикът препускаше бясно, но Той го държеше. И така пристигна на
сватбата си. А с него дойдоха еднооки, хора без носове и всякакви странни птици. И жена му се чувстваше доста
неудобно от глупостите, които хората говореха за Шива. Той не се притесняваше за репутацията си. Но това не
означава да станете хипита. Вижте, проблемът е в това, че започнете ли да си мислите така, ставате хипита. Много
хора вярват, че ако се опитат да се държат като Шива, ще станат Шива. Много вярват, че ако вземат “трева”, ще станат
Шива, защото Шива е пушел “трева”. Но Той я е “разходвал”, за да я унищожи по целия свят. Той никога не се е опивал,
независимо дали е вземал “трева” или нещо друго. Без съмнение. Той е “изразходвал” всичко подобно. Хората си
мислят, че ако живеят като Шива, ще бъдат необвързани като Него към нещата. Най-малко Той се е притеснявал за
външния си вид. Каквато и външност да е имал Шива, винаги се е проявявала Неговата красота. Той е нямал нужда
нищо да прави. Обвързаността към всяко нещо е грозна. Това е грозота, глупост. Може да си обличате каквото си
пожелаете. А дори и в най-обикновена дреха да изглеждате като най-прекрасната личност. Но това в никакъв случай
не означава да си навлечете някакви дрипи и да се разхождате с тях. Красотата, която се е развила вътре във вас чрез
Духа, ви дава онази сила, с която можете да носите каквото ви харесва, без това да е от значение за вашата красота.
Красотата ви я има през цялото време. Но достигнали ли сте това състояние? Можете да постигнете това състояние
само когато вашият Дух влезе в ума ви. С егоориентираните хора това е по-трудно. И затова те не могат да се радват.
При най-малкия повод се сгромолясват. И Духът, който е източникът на радост, просто не идва, не се появява.
Радостта е красота. Самата радост е красота. И това е състоянието, което трябва да постигнете. Обвързаността се
появява по-най различен начин. Дори ако се вгледате, сте обвързани към семейството си – какво ще стане с детето
ви, какво ще стане със съпруга ви, какво ще стане с майка ви, със съпругата ви и всякакви подобни; какъв е баща ви и
каква е майка ви. Шива не познава такива неща. За него Той и неговата Сила са неделими. Така че Той се запазва
цялостна, единна личност. Няма двойственост. Когато има двойственост, само тогава казвате “моята жена”. После
продължавате – “моят нос, моите уши, моите ръце, моят, моята, моето” – и все по-надолу. Докато казвате “мое”, все
още има двойственост. Тя се проявява навсякъде в живота и затова има обвързаност. Ако няма двойственост, какво
е обвързаността? Ако вие сте светлината и вие сте лампата, тогава къде е двойствеността? Ако сте луната и сте
лунната светлина, тогава къде е двойствеността? Ако сте слънцето и сте слънчевата светлина, ако сте думата и сте
значението, тогава къде е двойствеността? Тъй като съществува разделение, има и двойственост. И поради
разделянето се чувствате обвързани. Разбирате ли смисъла? Понеже има различие и разстояние между вас и вашето,
затова се обвързвате към него. Ако това съм “аз”, тогава кой е другият? Цялата вселена е “аз”. Кой е другият? Всичко е
“аз”, кой е другият? Това не е мозъчна вълна или вълна от егото. Така че кой е другият? Никой. Това е възможно,
когато вашият Дух навлезе в ума ви и вие станете част и частица от самия Вирата. Вирата е умът, както ви казах.
Тогава всичко, което правите – показвайки яда си, показвайки привързаността си, показвайки състраданието си –
всичко е Духът, който се проявява. Защото умът е загубил своята идентичност. Така нареченият “ограничен” ум се е
превърнал в неограничения Дух. Не зная, наистина не знаем каква аналогия да направя за подобно нещо. Но иначе
можем да го разберем. Това е например капка боя да падне в океана и океанът да се оцвети – това е невъзможно. Но,
опитайте се да разберете, ако малко боя, ограничено количество боя, капне в океана, боята напълно губи своя цвят,
своята идентичност. Помислете сега точно обратното. Ако океанът е цветен и бъде излят в атмосферата или върху
нещо съвсем мъничко, върху някое парченце, върху някой атом или нещо подобно, тогава то става цветно. Така че
Духът е като океана, който има светлината в себе си. И когато океанът бъде излят в малката чаша на вашия мозък,
чашата губи своята идентичност и всичко става Духовно. Всичко! Можете да направите всичко Духовно! Всичко.
Докосвате нещо и то е Духовно. Пясъкът става духовен, земята става духовна, атмосферата става духовна, небесните
тела стават духовни. Всичко става Духовно! Той е океан – това е Духът, докато вашият ум е ограничен. Така че
необвързаността спрямо вашия ограничен ум трябва да бъде въдворена. Всички ограничения на ума трябва да бъдат
разчупени, така че когато този океан изпълни ума, да може да разчупи чашата и всяка частица от тази чаша да стане
цветна. Цялата атмосфера, всичко, каквото и да погледнете, трябва да бъде цветно. Цветът на Духа е светлината на
Духа и тази светлина на Духа действа, работи, координира, прави всичко. Това е причината, поради която днес реших
да доведа Шива Татва до ума. Първата стъпка е да приближите вашия ум към Шива Татва, казвайки му: “Виж къде
вървиш, г-н Ум”. Насочваш вниманието към това, тласкаш вниманието към онова, въвличайки се. Сега се откъсни,
стани самият ум. Само умът. Бъди необвързан, необвързан”. И тогава вземете този необвързан ум, изпълнен изцяло с
цвета на Духа. Ще стане автоматично. Докато имате тези ограничения на вашето внимание, няма да се получи. Така че



човек трябва наистина съзнателно да напрати тази тапасйа (покаяние, самонаказание – бел.пр.). Всеки индивидуално.
Аз съм с вас, така че не се нуждаете от никаква пуджа за това. Но това състояние трябва да бъде достигнато и за да го
постигнете, се нуждаете от пуджата. Надявам се много от вас да станат Шива-татвас (които са Шива Татва, Принципът
на Шива – бел.пр.) докато съм жива. Но не си мислете, че искам от вас да страдате. Няма страдание в този вид
извисяване, ако разберете, че това е състоянието на пълна радост. Това е времето когато ставате Нирананд. Това е
името на радостта в Сахасрара. Името на радостта е Нирананд, а знаете, че името на вашата Майка е Нира. Вие
ставате Нирананд. Така че днешното почитане на Шива има специален смисъл. Надявам се каквото и да правим
външно, на грубо ниво, да се случи също и на фино ниво. Опитвам се да изтласкам вашия Дух към умовете ви, но
понякога го намирам за доста трудно, защото вниманието ви все още е въвлечено в други неща. Опитайте се да
освободите себе си. Гняв, похот, алчност – опитайте се да намалите всичко. Като днес храната. Казах на Уорън:
“Помоли ги да ядат по-малко, а не като лакомници”. Вижте, от време на време, на някой голям банкет може да ядете
повече, но но не може винаги да ядете така. Това не е присъщо за един Сахаджа йоги. Опитайте да се контролирате.
Опитайте се да контролирате речта си. Независимо дали изразявате гнева си или изразявате състраданието си, или
сте изкуствено състрадателни. Опитайте да се контролирате. Зная, че някой от вас не могат да направят много. Добре.
Ще се опитвам да ви казвам много пъти. Ще се опитвам да ви помагам, но повечето от вас могат да го направят. И
трябва да се опитате. На едно по-дълбоко ниво от днес ние започваме нашата Сахаджа Йога, където някои от вас
могат да не я постигнат. Но повечето от вас трябва да се опитат да навлязат в дълбочина. Всеки един. За това не ви
трябват хора, които са много добре образовани или с много добро положение. Не, изобщо. А хора, които медитират,
посвещават се, навлизат в дълбочина, защото те са като първите корени, които трябва да достигнат – заради другите
– много надълбоко, така че другите да могат да ги последват. Сега за днешната пуджа ще имаме много кратка
“Ганеша Атхарва ширша”. Не да миете Нозете ми или нещо прекалено, а просто да кажем “Ганеша Атхарва ширша” и
можете да сложите... Шива през цялото време е чист, неопетнен, непорочен. Така че какво има да миете на
Непорочния? Някой може да каже: “Майко, когато мием Нозете ви, получаваме Вашите вибрации във водата”. Но
всичко е толкова необвързано, че няма нужда да ги миете – в състоянието когато сте напълно измити, напълно
изчистени. После ще имаме пуджа на Деви, защото Гаури също е и Девицата и трябва да бъде почитана, така че ще
кажем 108-те имена на Богородица. А после ще направим пуджа на Шива. Съжалявам, че не мога да ви кажа всичко за
това в една кратка реч. Но необвързаността трябва да започне да проявява себе си във вашата Себереализация.
Необвързаността. Какво е отдаване? Нищо, защото когато сте необвързани, вие сте отдадени, автоматично. Когато се
държите за други неща, не сте отдадени. Това е всичко. Какво е да сте отдадени на Мен? Аз съм толкова необвързана
личност, не го разбирам. Какво бих взела от вас? Нищо, толкова съм необвързана. Днес се надявам всички да се
помолим: “О, Господи, дай ни сила и този източник на привличане, чрез който да се откажем всички други
привличания към всички наслади, към радостта от егото, към всички мисли, така че да попаднем в чистата радост от
Шива Татва”. Напълно. Надявам се, че успях да ви обясня защо днес съм тук и защо днес е много голям ден. Всички,
които сте тук, сте особено и много щастливи хора, които трябва да мислят, че Бог е бил любезен към тях, че Той ви е
избрал да бъдете тук днес, да чуете това. И тогава, щом стенете необвързани, ще се почувствате отговорни. Абхиюкта,
отговорен. Отговорност, която не дава его, а отговорност, която изпълнява от само себе си, която се изразява от само
себе си, която се проявява от само себе си. Нека Бог да ви благослови.
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Пуджа на Сахасрара Руан, Франция – 5 май 1984 г. Страхотно! Ако можеш да вземеш от портмонето Ми, той ще
отреже. Някой трябва да Ми превежда. Добре. И на италиански. Италиански? Италия – италианец, някой...? Френски,
добре. Толкова е прекрасно за вашата Майка да види толкова много прекрасни Сахаджа Йоги, събрани заедно на този
ден на Сахасрара. Мисля, че първата епоха на Сахаджа Йога приключи сега, и започна нова. В първата епоха на
Сахаджа Йога, началната точка беше първо отварянето на Сахасрара. И постепенно – (не Ми е..., това е смисълът, това
е..., така е по-добре) – и докато постепенно отиваме към завършек, намирам, че има много, които са велики Сахаджа
йоги днес. Това е един много естествен процес на израстване, през който сте преминали. Първият беше, можем да
кажем, просто събуждането на Кундалини и пронизването на фонтанелната кост. Както виждате тези бандани над
главата си, също такива имате върху главата си, по същия начин. И чакрите ви са по същия начин вградени във
вашата Сахасрара. Така че в първата епоха на Сахаджа Йога сме пробудили божествата в центровете ви, в
продълговатия мозък, а също в главния мозък. Но сега за нас дойде времето да я разпространим на хоризонтално
ниво. А за да се придвижваме на хоризонтално ниво, трябва да разберем как да подходим. Както седемте цвята на
дъгата, имаме седем цвята на светлината в тези центрове - чакрите. И когато започнем от задната част на главата, от
Муладхара, и преминем нагоре по тази линия до Агнйа, тогава се намира в различен ред, ако видите ясно. Исках да
кажа, че в Сахасрара, която е като свод, то местата се разменят; та е важно да се разбере, че центърът на
фонтанелната кост отговаря на сърцето. Така че сега сърцето е кардиналната точка за втората епоха. Надявам се
разбирате какво имам предвид. Така че ако трябва да наместите вниманието си в Сахасрара, първото нещо, което
трябва да направите, е да обърнете внимание на сърцето си. В Сахасрара сърдечната чакра и самото сърце, Атма,
съвпадат. Тоест Джагадамба става едно със сърцето – това е Атма. Така виждаме, че Йога се осъществява тук . На
това ниво е много важно да разберем, че трябва да направим по-голяма крачка. Цялата Сахасрара се движи по този
начин, всички тези чакри разпръскват светлините си по такъв начин, по часовниковата стрелка, а тази ос е сърцето.
Та същността на всичко религии, на всички пророци, на всички инкарнации е състраданието и то се намира в (питхата
на – б.пр.) чакрата на Сърцето. По този начин разбираме, че сега, във втората епоха, трябва да имаме състрадание.
Сега е проявата на състраданието. Ако Всемогъщият Бог нямаше състрадание, Той нямаше да създаде тази велика
вселена. Всъщност Неговата сила, или Ади Шакти, е въплъщение на Неговото състрадание. И това състрадание е
породило цялата еволюция до човешко ниво и дори еманципацията ви като Сахаджа йоги. А състраданието е винаги
има за пълно покривало прошката. Както виждате, Светата Троица се среща в тази точка (Брахмарандра – б.пр.).
Божият Син е прошка, въплъщението на прошката. Така Всемогъщият Бог, който е свидетелят, Майката, която е
състраданието, и Младенецът, който е прошката, всички Те се срещат в (питхата на – б. пр.) Сърдечната чакра, в
Сахасрара. А човек трябва да се научи да подобрява самата Сахасрара. Знаете много добре кое е управляващото
божество на Сахасрара. А мястото на Сахасрара е в главата ви, както и си мислите, че е, но то е просто център на
цялата вселена. За да го развиете, трябва да обърнете внимание на Сърдечната си чакра в областта на фонтанелната
кост. Ако насочите внимание на фонтанелната кост, тогава трябва да установите там божеството. Но божеството
трябва да бъде установено първо в сърцето. А вие сте големи късметлии, че имате божеството лично пред себе си.
Хората, които получиха Реализация преди да дойда на Земята, трябваше да си представят божествата, а представите
им никога не бяха съвършени. Но както се казва, в Сахасрара Тя е Махамайа – така Я описват – така че ако също
видите личността, може би няма да опознаете напълно тази личност по съвършения или пълния начин, защото
Махамайа Шакти е много по-велика от вашето въображение. Ето защо човек трябва да се отдаде. С ограниченото си
въображение на мозъка, човек не може да види божеството. Също се казва, че Тя е Бхакти Гамйа: можете да Я
опознаете чрез бхакти, чрез отдаване. Така че отдаването трябва да го има, но отдаването трябва да е много чисто
отдаване, в смисъл че не бива да има злоба в сърцето. Сърцето би трябвало да е чисто. Да се запази сърцето чисто е
много трудно. Човешките същества винаги имат относително разбиране на действителността, а действителността е
абсолютна. Така че за да постигне това, човек трябва да се отърве от всички останали видове нечистота, която е
вътре в сърцето. Така че в началото се опитваме да постигнем Реализация с не много чисто сърце. По онова време
имахме много обвързаности, идентифицирахме се с фалшиви неща. И също мислехме, че получавайки Реализация, ще
станем много силни хора. Също след Реализацията започнахме да се ровим в маловажни неща. Започнахме да
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искаме услуги за нашите роднини, приятели, майки, сестри; а жените започнаха да мислят за съпрузите си и братята
си, децата. Всички те молеха за благословии за онези, с които бяха оплетени. С цялото това оплитане приключихте,
знам, много скоро. А работата на Аватара е такава, че Той трябва да изпълни желанията на бхактите Си. Работата на
Аватара е такава, че трябва да изпълни желанията на бхактите Си, на учениците Си. Например, Шри Кришна беше
помолен от гопите: „Искаме да си с нас, индивидуално с всеки един от нас”. И Той се раздели на много Кришни, и беше
с всеки един то тях. Но това беше едно много божествено желание, мисля; това беше едно много божествено желание
на гопите. Но когато вие Ме помолите за вашите братя, сестри, майки, бащи, Аз се опитвам да го направя, доколкото е
възможно. Същото е и с кшема, за която молите, ашрамите, за които молите, всички неща, от които се нуждаете, ги
имахте, за да бъде изпълнено желанието ви. Така че на нивото на Кришна беше: „Йога кшемам вахамйахам.” Така че
на нивото на Кришна за кшема се грижеха, понеже това беше обещано. Но какво следва в новата епоха, която трябва
да дойде? Тъй като имате добри семейства, добри ашрами, добра работа, всички са щастливи, нека помислим за
новата епоха. Следващата епоха е на състраданието, както ви казах. Но все още някои от чакрите във вас са слаби;
светлината, която става бяла заради седемте цвята, може да потъмнее или да бъде оскъдна. Така че за всички чакри,
които са в нас, трябва да се грижим. Да се обърне внимание на всяка чакра и да се насочи състрадание, чувство на
състрадание в тези чакри. Сега, да вземем чакрата на Шри Ганеш. Насочете внимание към Шри Ганеша и Го
установете чрез мисълта си – защото сега мисълта ви е божествена – в Муладхара чакра, с голямо уважение. А сега,
трябва да знаете, че през първата епоха на Сахаджа Йога не съм могла да ви говоря за тези неща, за ...Това са много
по-фини работи, по-фина работа. Сега вложете чувството си в чакрата. Чакрата е прадеша, държавата, а царят е Шри
Ганеша. А тя е страната. И когато насочите вниманието си върху тази чакра, вложете чувства към Него, или чувство на
любов или обожание към Него, като начало. А след това, за да се прояви състраданието, трябва да не искате друго
освен това: „Боже на невинността, дай невинност на всички хора по света.” Но първо трябва да бъдете невинни, за да
молите за това; иначе е своеволна молба, или може да се каже, че нямате право да молите. Така че за да разберете
невинността, трябва да се опитате да разберете себе си, как работи умът ви. Когато, да речем, погледнете някого,
усещате ли, че трябва да го притежавате? Чувствате ли, че се привлечени някак нередно, или някакво низко чувство
идва в ума ви? За една невинна личност, когато види красива личност, или жена, или красива сцена, или красиво
творение, първото нещо, което би трябвало да се случи, е да остане в съзнание без мисли, да няма мисъл. Така че ако
няма мисъл, не става дума за някакво изразяване на чувство за притежание или някакъв вид долно чувство. Но ако се
молите на Шри Ганеша малко своеволно „Моля Те, направи ме невинен, така че да имам правото да Те моля за този
дар, така че където и да отида, да стана извора на невинност. Така че аз да излъчвам невинност и когато хората ме
погледнат, да усещат, че съм невинен.”, това е състрадание - състраданието да Го помолите да ви даде силата на
самото състрадание. Така както виждате тези красиви центрове, а светлината сякаш се движи хоризонтално, така
желанието започва да се движи по симпатиковата нервна система. Така самите вие ставате могъщата невинност. Не
ставате глупави или вдетинени, а ставате като деца. Цялото поведение е изключително достойно и невинно.
Обикновено, ако откриете човек, който е достоен, обикновено не е невинна личност, защото той прави шоу –
преднамерено да стане сериозен и да покаже, че е много достоен, да впечатли останалите. А детето не прави шоу с
невинността си, за достойнство или нещо такова, защото детето не осъзнава преднамереността. Но вие развивате
рядкото съчетание от невинност и достойнство. А другото качество на Шри Ганеша, което – да предположим - започва
да се проявява на хоризонтално ниво, е, че ставате благоразумни. А това е силата, пак казвам, силата на
благоразумието, която развивате. И човек трябва да разбере разликата между силата на благоразумието и самото
благоразумие. Така „силата” означава, че тя действа. Например, може да не казвате нищо, но ако стоите някъде,
самата сила на благоразумието ще подейства в ситуацията. Както ако един Сахаджа йоги - да предположим, че е
добър Сахаджа йоги - пътува във влака и влакът претърпи катастрофа - в повечето случаи няма да се случи, но стане
така – никой няма да умре. Така че установете благоразумието, което самото по себе си е сила, която действа сама.
Не се налага да казвате, че вие действате, то действа, а вие ставате просто транспортното средство, красиво чисто
транспортно средство на това благоразумие. Тогава би трябвало да повярвате, че се разпространявате хоризонтално.
В първата епоха на Сахаджа Йога се нуждаехте да Ме виждате лично. Имахте нужда да Ме виждате лично. Както
казваме на санскрит – „дхейа”, тоест целта. Вие искахте целта пред себе си. Но вижте, няма такава дума на английски.
Дхейа - това, което трябва да бъде постигнато. Няма дума в английския език, какво да се прави? Така че когато
искахте това през цялото време, то бяхте щастливи, сигурни, радостни, когато го имахте лично пред себе си. След това
във втората епоха, сега, няма да имате толкова силно желание Майка да е тук – вие ще го освободите от Мен. Това е



божественото желание, за което ви говоря, и трябва да работите върху него от сега нататък. Аз съм с вас, знаете го, но
няма нужда да бъда в това тяло, защото не знам дали съществувам в това тяло или не. Но щом това желание
заработи, ще видите да се случват невероятни чудеса. Когато на майката се роди дете, автоматично тя има мляко.
Така че природата е силно свързана с цялото. Във вашето божествено желание то също е свързано. И е много
очевидно, когато сте божествена личност. Така че ще може да Ме откриете навсякъде: както вървите по улицата,
изведнъж може и да видите Матаджи да върви с вас. Така че това е втората епоха, която започнахме, и не бива да се
шокирате, ако Ме видите да седя на леглото ви, и да слагам ръка на главата ви. Или може да Ме видите във формата
на Христос да влизам в стаята ви, или като Шри Рама. Това трябва да се случи, така че би трябвало да сте подготвени.
Толкова много чудеса ви се случиха вече, но на по-грубо ниво. Видяхте светлината, излизаща от главата Ми, и
снимките ви показаха някои чудеса. Но ще се случат много неща, ще видите нещо, което никога не сте могли да си
представите. Това трябва да се случи, просто за да ви убеди, че сте достигнали определена висота в еволюцията си в
новата област Прагйалок. Защото това е ново състояние, в което ще навлизате на хоризонтално ниво. В тази област
ще се откажете да молите за груби неща, а също за каквото и да е по-фино, всичко, което е фино. Искането ще изчезне,
и това е времето, когато ще станете много силни. Каквото казвам Аз, то се случва, както знаете; единствено не мога да
ви заповядвам да еволюирате. Работата на Кундалини във вас беше свършена, доста от нея. Сега новата работа на
състрадание, на разпространението му сред останалите трябва да бъде извършена от вас. Както светлината расте все
по-ярка, и по-ярка, тази сфера става все по-голяма и по-голяма. Така че ставате даващите състрадание. В последната
Ми лекция, която чухте вече, ви помолих да направите тапах (покаяния – б.пр.). О, разбирам, съжалявам. Добре. С
напълно отдаден ум трябва да преминете през това поклонение, да речем, към този замък. Това е едно от
мимолетните тапах, които трябва да направите, защото Ми казаха, че някои от вас трябваше да преминат през малки
трудности, и вие, хора, малко страдахте по вашия път за поклонението. А е забавление да сте дръзки и да отидете на
места, на които дяволите не се осмеляват да отидат. Забавление – няма такава дума?! Те никога не са се забавлявали!
Я да видим, май са нещастни! (йогите и Шри Матаджи се смеят.) И ако знаете как да се забавлявате с така наречените
неудобства, то би трябвало да знаете, че сте на правия път. А тъй като започвате да ставате благоразумни
автоматично, би трябвало да знаете, че се напредвате добре. Понеже ставате изпълнени с повече мир и ядът ви
изчезва яко дим, когато видите, че някой ви атакува, то знайте, че напредвате добре. Веднага щом видите, че се случва
изпитание или нещастие на някого и не се притеснявате за това, то знайте, че напредвате. Никакво ... Когато никаква
изкуственост не може да ви впечатли, то знайте, че напредвате. Никакво материално богатство у другите не може да
ви направи нещастни, никога повече нещастни, то знайте, че напредвате добре. Никакви усилия или затруднения не са
достатъчни, за да ви направят Сахаджа йоги. Каквото и да е – каквото и да опитвате, човек не може да стане Сахаджа
йоги, докато вие го получихте без всякакво усилие. Така че вие сте нещо специално. Та щом разберете, че сте
специални, ще станете смирени в това отношение. И когато стане с вас и се смирите, когато видите, че сте постигнали
нещо, че имате някакви сили, че излъчвате невинност, че сте благоразумни и в резултат на това ставате
по-състрадателна, по-смирена личност, по-мила личност, тогава би трябвало да повярвате, че сте в сърцето на вашата
Майка. Това е признакът за един нов тип Сахаджа йоги, в тази нова епоха, който трябва да се движи с нова сила.
Където ще израствате толкова бързо, че без медитация, ще бъдете в медитация; без да бъдете в Моето присъствие, ще
бъдете в Моето присъствие; без да молите, ще бъдете благословени от вашия Отец. Това е, за което сте тук; и Аз
отново ви приветствам в тази нова епоха днес, на този велик ден на Сахасрара. Нека Бог да ви благослови всички.
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Пуджа на Гуру Леисин, Швейцария -14 юли 1984 г. Покланям се на всички Сахаджа йоги по света. Много вълнуващо е
да виждаш толкова много от вас събрани тук да правят Гуру Пуджа. На това да почиташ своя гуру лично се гледа като
на най-висша благословия. Но в Моя случай комбинацията е много по-различна, тъй като Аз съм ваша Майка и ваш
Гуру. Затова можете да разберете как Шри Ганеша почиташе своята Майка. Всички вие сте създадени по подобие на
Шри Ганеша, който почиташе Майка си, а после стана Ади Гуру, първият Гуру. Той е първичната същност на
водачеството. Единствено Майката може да направи от детето водач. А майчинските качества у всеки гуру, бил той
мъж или жена, може да направи от последователя гуру. Затова първо трябва да станете пророци, да развиете
майчинските качества във вас, а след това можете да правите и другите пророци. Какво трябва да правим след
нашата Реализация, за да станем Гуру? Думата гуру значи “тежест”, “гравитация”. Тежест означава личност, която е
важна, която е дълбока, която е магнетична. Трябва да сте научили в Сахаджа Йога, че Реализация се получава при
пълна липса на усилие. Затова обикновено Гуруто се старае да направи последователите си без-усилни, което е
наречено Прайатна Шайтхилйа, което значи “намалете усилията се”. Без да правите нищо получавате вашата
Прайатна Шайтхилйа, иначе вашата Кундалини не може да се издигне. Второто състояние е Вичара Шайтхилйа,
съзнание без мисли. Него също го получихте без да правите нищо. А третото е пълно отрицание на мислите, Абхава. И
блаженството на мира. Трябва да разберете, че трябва да преминете през три състояния. Първо, когато получите
Реализация, всички тези неща идват спонтанно в този момент. Когато издигате Кундалини на другите, тези неща им се
случват спонтанно. Вие също имате тази сила сега – да издигате Кундалини на другите и да я установявате в тях. Но
трябва да разберем защо това трябва да се прави по този начин. Защо трябва да имате Вичара Шайтхилйа? Защото
когато проектирате някоя мисъл, това е изкуствено. Това не е реалност. Мисълта винаги ви разделя от реалността.
Когато правите някакво усилие, заставате срещу това да сте нещо. Например ако трябва да ви излекувам, Аз просто
слагам ръката си и готово. Няма усилие. Защото Аз съм това! Получавате вашата Реализация, защото Аз съм това! Аз
не правя никакво усилие, не мисля за него, Аз съм това! Просто ако гледаме нещо, то може да бъде сторено. Само ако
си поставим вниманието върху някого, той може да бъде променен. Само с малко желание може да бъде направено.
Защото вие сте това! Може да го моделирате по какъвто начин искате. Вземете примера със златото. Златото е
инертно, не реагира с други елементи. То не трябва да полага усилия, за да не потъмнява. То е такова. Така че за да
бъдете, за да сте такива, не трябва да се полага никакво усилие. Ако трябва да полагате усилия, това значи, че все още
не сте станали това. Ако погледнете слънцето, то грее, то не трябва да полага усилие, а грее. Така че ако трябва да
полагате усилия, за да бъдете нещо, означава, че още не сте това нещо, че се опитвате, че сте изкуствени. Цветята са
красиви, затова те нямат нужда да се разкрасяват. И това е, което човек трябва да разбере, че ако по рождение сте
това, ако вече сте станали, каква е нуждата да полагате усилия? Но когато казваме всички тези неща, хората започват
да си мислят, че трябва да бъдат летаргични, че не трябва да правят нищо, че ставаме Гуру, без нищо да правим. Ето
защо в самото начало казах, че трябва да преминете през състояния. Първото състояние е това на Шри Ганеша. Как
Той се отдава на Шакти, на Майката. Това е началото. Ако не можете да се отдадете, това не значи, че нищо не
правите, но отдаването означава “почитане”, уважение към по-висшето, послушание на по-висшето, не да спорите, не
да реагирате; то е приемане, абсорбиране. Както детето поема мляко от майка си, без да разпитва, без да разсъждава.
Затова и Христос е казал: “Трябва да станете като малки деца”. Но ако разпитвате, тогава вече не сте деца. Така че
първото състояние, което трябва да развиете, е състоянието на дете. Но дете, което е реализирано, трябва да има
тежест. Ако съумеете първо да развиете качествата на дете, после всичко поема своя подходящ курс. Защото
зрелостта не може да настъпи, докато не започне от самото начало. А тежестта означава зрялост, не лекомислие. Вие
познавате качеството на Шри Ганеша, както знаете, той е Вивека, което означава разграничение. Той има, тоест Той е
разграничението. Той е разграничението. Затова опитайте се да развиете своята сила на разграничение, така че Шри
Ганеша да ви даде мъдростта, субуддхи. Ето защо трябва да имате зависимост от Шри Ганеша. В това (първо)
състояние трябва да се откажете от усилията. Както трябва да се откажете от каквото и да е против Ганеша или
против невинността. Така че отрицанието на усилието трябва да се постигне чрез отричането то всичко, което е
усилие. Тоест чрез усилието на отричането. И затова в началото няма да бъдете без усилие, ще трябва да положите
усилие за това. Както Христос е казал: “Не бива да имате лъстиви очи”. А как правите очите си невинни? В Сахаджа
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Йога имаме метод, чрез който се опитваме да отклоним очите ви от усилието, което ги прави лъстиви. Например се
опитваме да насочим вниманието си, очите си, към Майката Земя, към тревата, към дърветата. Така че избягването,
избягването на усилието само по себе си е усилие. И хората, които наскоро дойдоха, трябва да разберат, че трябва да
положат всякакви усилия, за да спрат усилията. Например, някои хора са свикнали на много комфортен живот.
Подобни хора би трябвало да се опитат да се освободят от привикването си към удобствата. Спете на пода! Спете на
Майката Земя! Вниманието на други хора пък през цялото време се мести от едно нещо на друго, не може да се
установи само върху едно нещо. Затова фиксирайте вниманието си! Постепенно ще откриете, че сами дисциплинирате
себе си. Така че усилието, което влагате, е много важно в началото на Сахаджа Йога. Друго често срещано явление на
Запад е грубият език, сарказмът и нараняването на другите. Това е много фин начин за насилие. Или ако наистина
хората са безцеремонни, могат да започнат да проявяват егото си, повтаряйки “аз, аз, аз...”. Подобни хора би трябвало
напълно да престанат да говорят, да направят усилие да спрат. Просто да не говорят! Просто наблюдавайте дали
вашият ум се опитва да каже нещо саркастично или безсмислено. Това наблюдение също изисква усилие. Да се
посади семенцето е лесно, но след това човек трябва да положи усилие да се грижи за младото растение. А когато то
узрее, то е готово, ваше е. Така че първо трябва да бъде направено усилието да се защитите от ума, който е вграден
във вас чрез егото и суперегото и ви води към усилие в грешна посока. Бъдете внимателни, защото понякога трябва
да проявите разграничение. А най-добрият начин със сигурност да проявите разграничение е да се придържате в
центъра. Никога не изпадайте в крайности за нищо. Например, някой хора много обичат музика и през цялото време
се занимават с нея. Други пък обичат поезията и непрекъснато се занимават с нея. В това няма нищо лошо, но каквото
и да постигате чрез тези свои интереси, трябва да стигне обратно до колектива, за да му се наслаждават всички, както
и вие трябва да се радвате на всичко, което е открито от другите. Например, ако някой у много учен и много суховат,
трябва да направи усилие да стане по-благ. Така че се опитайте да неутрализирате вашата крайна природа, като се
центрирате. И най-добрият начин е да кажете: “Аз харесвам всичко. Така както съм, съм добре, точно в това
състояние”. Добре е и да внушите на себе си, че сте в мир. Да си внушите! Използвайте силата на внушението – “Аз
съм удовлетворението, аз съм мирът”. Опитайте се да наложите върху себе си тези неприсъщи на вас добродетели
или праведност. А после се запитайте: “Ако съм достоен човек, как може да правя това?” Запитайте се. По този начин
съдете сами себе си. Например, ако някой е скъперник, но говори, че трябва да бъдем щедри, то можем да наречем
този човек лицемер. Но ако същият този скъперник задава на себе си подобни въпроси, то не е лицемер. Така че
когато наложите върху себе си тези т.нар. изкуствени ценности като вид цел и се опитате да постигнете тази цел чрез
вашите собствени усилия, тогава ставате целта. И автоматично критикувате себе си, а не другите. И знаете какво не е
наред с вас. Защото каква е ползата да знаете какво не е наред с другите? Това е като Англия да се опитва да
подобрява условията в Индия, а Индия да се опитва да подобрява условията в Англия. Но дори и за това човешкият
мозък има вратичка за бягство. Когато хората се опитват да критикуват себе си, откриват една торбичка, наречена
лява Вишудхи и се настаняват в нея. Колкото по-хитри сте, колкото по-умни сте, толкова по-лоша е лява Вишудхи. И
там криете всичко – цялата мръсотия, която ви дърпа назад, но ви дава покой. Като някоя немарлива домакиня, която
събира целия боклук от къщата, струпва го на куп в една стая и заключва стаята, мислейки си колко добре си е
свършила работата. Вие трябва да застанете лице в лица с проблема, да се коригирате и да внимавате. Ето така
ставате могъщи. Защото ако вашият механизъм е извън строя, каква е ползата да усъвършенствате нечий друг
механизъм? Или когато вашият механизъм е извън строя, да го сложите под катинар, да го заключите и да си кажете:
“О, така е добре”? Или да обвинявате някого другиго за това или онова, вместо да обвините себе си? Слава богу, че
днес в Сахаджа Йога всички вие получихте Реализация и Аз не трябва да върша това пречистване, тъй като вие сами
можете да го правите. Казано накратко, като начало ставате свои собствени водачи. Опитайте да си кажете, да
отделите себе си от себе си и да кажете: “Здравей, господине, как си, хайде!” Но в Сахаджа Йога хората развиват
голямо и глупаво его и си мислят, че са велики гуру, велики хора, авадхута. И ако ги попитате, ще кажат: “Майко, много
ви обичам”. Мислят, че като ме обичат, е наистина Мое задължение да ги поддържам чисти. Това не е поведение на
гуру. Това, което един Гуру прави, е да пречиства себе си и другите и да поднася цветя на божеството. Докато вие
всички не станете Гуру, Аз съм вашият Гуру. Но щом станете Гуру, Аз ставам вашето Божество, както се случи с всички
Гуру. Можем да кажем, че Мохамед, говори за Аллах ху Акбар (Всемогъщия Бог). Говори за Светия Дух, за
възкресението, защото беше Гуру и каквото трябваше да каже, го казваше с пълна увереност, изтъквайки мястото,
откъдето е бил направляван. Както Мойсей. Христос също постави двата си пръста, посочвайки Своя Отец. И така,
докато не станете свои собствени гуру, в началото ще трябва да полагате усилия. После постепенно ще го постигнете



без усилие. Липсата на усилия не е за да бъде удостоверявана, а вие сами трябва да я потвърдите. В присъствието на
благоразумния човек и другите стават благоразумни. В присъствието на човек, който е честен, и другите стават
честни. Казано е на санскрит “Йатха Раджа Татха Праджа” – “Какъвто царят, такива и слугите”. Вие трябва да сте
примерът. Когато сте гуру, вие сте примерът. Трябва да бъдете пример за другите. Виждала съм хора, които се наричат
гуру в различни аспекти на живота – като професори, като учители, може да ги наричате учители, но и не духовни гуру.
Дори когато тези учители водят светски начин на живот, тогава учениците им губят вярата си в тях. Даже
политическите лидери. Да вземем един политически лидер, който е безнравствен и има слабости, тогава хората, които
се опитват да го следват, няма да го уважават. Затова такива хора също трябва да имат изграден характер, лична
ценностна система. Тогава какво остава за духовните гуру? Те трябва да бъдат отлични хора. Не бива да водят два
живота – един външен, другият вътрешен. Когато външният и вътрешният станат едно, не се изискват усилия. Това е,
което трябва да бъдете – едно отвън и отвътре – и трябва да го изработите отвътре. Не бива да приемате вътрешно
външното, а вътрешното трябва да стане външно. Това е началото на Антар-йога, вътрешната йога. Във второто
състояние трябва да останете без мисли. Това е много важно на Запад, защото там хората живеят с мислите, нямат
други проблеми с материалната страна. Например, възпитани са по такъв начин, че се страхуват от закона. Възпитани
са по такъв начин, че да поддържат всичките си килими чисти, всичко чисто и особено много да поддържат всяко
място чисто. Те изчистват всички материални неща. И когато трябва да се приспособят към нещо, те се
приспособяват външно. Външно те са джентълмени, но вътре в мислите си не са чисти, в поведението си не са чисти.
Очите им не са чисти, имат отрова в себе си. Иска им се да излеят тази отрова. Понякога тя се излива като сарказъм.
Излива се като зловещи агресивни действия към другите страни. Те са способни да направят план за пълното
разрушение на света. И не мислят, че в това има нещо лошо, защото те вярват на идеологията, вярват на мисълта, за
която се борят. Докато съществува една идеология, има и мисли, има определен тип възвишени приказки и до тогава
те могат да правят каквото си поискат. Тяхната мръсотия е много изтънчена. Както хората, които не се къпят, а
използват някои изкуствени неща, за да се напарфюмират. Отвътре трябва да бъде чисто. И затова първо усилията
трябва да бъдат насочени към това да имаме добри мисли. Наблюдавайте ума си. Какво мисли за другите? Бих
казала, че и расизмът е една от тези болести. Виждала съм хора с много добро положение, изискани, безупречно
облечени, но когато срещнат човек от развиваща се страна или с друг цвят на кожата, веднага правят забележка.
Виждала съм това дори и сред Сахаджа йогите. Но казвам това заради Сахаджа йогите, не за другите. Защото така
изведнъж тази мъртва мръсотия, която наричаме мъртва, оживява. Значи умът е пълен с нечистота, лъст, алчност,
гняв, ревност. Затова трябва да бъдем много, много внимателни. Хората, които са много изтънчени, имат и такава
изтънчена слабост. Ето защо и ревността е всеобща болест. Както преди няколко дни запитах някого: “Защо бащата се
сърди на сина и на собствения си брат?” Отговорът беше: “Защото брат му се грижи за сина в Лондон”. Обикновено
всеки човек би бил благодарен ако се грижат за сина му в неговото отсъствие. Но човекът ревнува поради
собственическото си чувство. А това чувство идва от несигурността. А несигурността произлиза от това, че караме
другите да се чувстват несигурни. Има много причини за несигурността, но едната от тях е, че сме грозни и виждаме
тази грозота в другите. Сега тази вътрешна нечистота трябва да се отстрани с много по-голямо усилие, отколкото
външната. Вътрешната мръсотия можете да видите и наблюдавате вътре в себе си. Някои хора се опитват да
доминират другите, да им говорят неща само за да се държат като директори. Първо погледнете дали достатъчно сте
директор на себе си? Достатъчно ли сте овладели сам себе си? Свой собствен водач ли сте или все още това ви
липсва? Тези, които не владеят сами себе си, искат да владеят над другите. Но този, който е свой собствен водач, не
води никого, а той става водач. Не трябва да прилага никакво усилие, той води! А има толкова много номера, чрез
които може да води, толкова много неща, чрез които може да коригира. Може да не ги казва, може нищо да не прави,
но той просто управлява. Другите научават урока си, без той да е правил нищо за това. Но те знаят, че един е водачът
на всички водачи. Може би тази личност е невисокомерна, семпла, невинно изглеждаща, но която е Махамайа,
илюзията. Затова личността с такава сила не иска да я показва навън. Обратно, силата се проявява по такъв начин, че
хората да я познаят. Мисля, че научихте от начина, по който нещата стават в живота, че не трябва да правите никакво
шоу. Някой знае всичко! Когато имате около себе си някой като този, опитайте да го следвате. В третото състояние
усилието ви трябва да бъде насочено към това да следвате своя гуру, който е Сат Гуру (Истинският Гуру – бел.пр.).
Такъв човек става образеца, който трябва да следвате. В това също Сахаджа йогите могат да бъдат много
повърхностни. Един Сахаджа йоги носеше шала си по особен начин. Затова изпратих при него други Сахаджа йоги, за
се опита да им помогне, да бъде техен учител. А те всички започнаха да носят шаловете си по същия особен начин. Не



бива да следвате външното, вътрешното трябва да следвате. Затова когато станете гуру, ставате гуру, просто ставате.
Толкова кратък е начинът просто да станеш. Ако застанете лице в лице със себе си, ще разберете, че има още някои
стъпки, които трябва да направите, за да станете. Дори сега, когато ви говоря, вие мислите за другите: “О, Майка
говори за него, а не за мен”. Ето така трябва да погледнете навътре в себе си, абсорбирайки всичко от вашия Гуру.
Това е много важно за нас, ако ще ставаме пророци, които ще направят от другите пророци. Най-висшето състояние е
вашият Гуру да стане Божество. Когато казвате Гуру Брахма, Гуру Вишну, Гуру Дево Махешвара (Върховните Брхама,
Вишну и Шива като Гуру – б.пр.), тези божества се проявяват. Но никой не споменава Гуру Деви (Богинята като Гуру
–б.пр.), а вие можете да постигнете по-високо състояние от Брахма, Вишну и Махеша (Шива – б.пр.). Защото
състоянието на Гуру е, когато покажете невинността и на тримата - Брахма, Вишну и Махеша - тяхната сила на
невинността. Но накрая се казва Гуру Сакшат Парабрахма (Гуру във формата на Парабрахма – б.пр.). А Парабрахма е
силата на Майката, която протича през вас. Тъй че ставате инструменти на Парабрахма. Но как? Не само като ставате
чрез себе си, но и като ставате отражение на вашето Божество, като развивате себе си като отражение от Гуру до това
състояние. В това състояние започвате да контролирате всички елементи. Ето защо всичките инкарнации на Ади Гуру
(Първичният Гуру – б.пр.) имаха контрол над елементите. Брахмадева е изцяло проявен чрез тях. Така че освен от
Ганеша, който е Ади Гуру по рождение, той е проявен чрез Брахма, Вишну и Махеша. После излиза като Брахмадева с
четири глави, три на Брахма, Вишну и Махеша и четвъртата на Шри Ганеша. И така Брахмадева става символ на Гуру и,
както знаете, Шри Ганеша е чатвари, четири през цялото време, той става тези четирима като техен израз, проявление.
И когато станете Брахмадева в това състояние, можете да контролирате елементите. Днес се опитах да ви обясня
четирите различни състояния на Гуру-пада, състоянието на Гуру. Трябва да разберете, че каквито и да сме днес, ние
сме изключително благословени и щастливи, че за толкова кратко време вие започнахте от дребна твар в калта и
станахте лотоси. Лотосът ще привлече много насекоми, комари чрез своя мед, нектар и ще ги превърне в лотоси.
Когато получат нектара, те самите ще станат лотоси. Цялото тинесто и мръсно блато е покрито с цветовете на лотоса.
Лотосът, който е Гуру, расте по-високо и тогава се предоставя на Богинята, която обитава в него. Тя обитава в сърцето
на платформата, красивата платформа, която лотосът е създал. Но за да я носите в сърцето си, първо трябва да имате
сърце. Говорила съм ви за много качества на Гуру. Най-добрите качества, дванайсетте качества на зодиите трябва
напълно да бъдат изразени в един Гуру. А притежателят на тези качества е Шри Шива. Същността на Шива извън
Брахма, Вишну и Махеша, качествата на Махеша трябва да блестят чрез вас. Качеството на Вишну е Дхарма - първо да
станете дхармични, уравновесени. След това се издигате. После ставате едно с Вирата (Първичното същество, Цялото
– б.пр.). И тогава можете да давате Дхарма на другите. Трябва да знаете, че състояние след състояние ви се случват
много неща и не сте лицемери. А ставате истински. И реалността се проявява чрез собственото ви същество. Ето така
ставате Гуру. Затова разберете реалността вътре във вас, погледнете я, разрешете я. Но често съм забелязвала, че
когато направя на някого забележка, той отговаря: “Не, Майко, не съм такъв, не може да съм казал така, това не е
вярно!” Тези хора са способни да стигнат да наглост, опитвайки се да докажат, че не е така. Но това не е важно.
По-важно е доколко познавате себе си, вашата Себереализация. Когато развиете това познаване, ще познавате и
другите истински, а не изкуствено и тогава наслаждението е цялостно. Както пчелата никога няма да кацне на
изкуствено цвете. Но хората трябва да станат като пчелата. Гуруто няма нужда да казва, че е Гуру. Днес Аз ви
благославям. Изпълних дванадесет години като Гуру и вие наистина трябва да приемете в себе си силите на Шива. Аз -
Моето тяло, Моят ум, Моето сърце, всичко - не съм щадила нищо от себе си, за да ви изчиствам напълно, за да ви
правя, за да станете всички вие това. Сега се обръщам с искане към вас: моля ви, не прахосвайте Моите усилия.
Вгледайте се в себе си, помагайте на себе си, опитайте да се издигнете по-високо и по-високо, станете вашето Себе.
Когато станете Себето си, ставате Гуру. А когато станете Гуру, ставате Брахмадева, Махеша и Вишну. И така първо сте
направени по подобие на Шри Ганеша, после на Брахма, Шива и Вишну. Но много зависи от вашата готовност да го
извършите и най-вече от вашата честност и искреност. Надявам се, Шри Ганеша ще ви даде мъдрост да разбирате,
Шакти ще ви даде сила да работите усилено, а Шива ще ви даде радостта. Садашива ще ви даде радостта, за да
можете да напредвате в вашето установяване. Бог да ви благослови всички!
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Част от лекцията не е преведена:

After the great tour of UK I feel very confident that Sahaja Yoga is taking its roots, and you can see some of the plants coming
up. It's surprising, when I declared that it may be the last tour I'll be doing of UK that things have started working out. Everywhere
we went it was very good and successful, specially certain places it was very miraculous. You must have heard about the lady
who would not go out of her house, was suffering from agoraphobia, and the press challenged us that she should be cured
because she can't go out of the house. And only on her photograph and treatment she got cured, and now she's walking about,
and they have given a big report saying that ‘The Guru fulfills Her promise’. This is one of them and there are many things have
happened of this kind, of which you should get the report.
I must say I found all the sahaja yogis very cooperative, very alert, very helpful and extremely progressive. And I was happy that
they are trying to come up and improve themselves, build themselves up, and are doing much better than what I had expected,
really. I was very, very enamored by all of them, and I hope that by the time it is 12 years, we'll be all absolutely top class sahaja
yogis of the world.

Днес е един много велик ден за Ракшабандан. Затова трябва да ви разажа нещо за него. Преди това трябва да
говорим за марйадите (границите на чистите отношения), които трябва да бъдат спазвани от Сахаджа йогите. Едно от
нещата, които открих тук на Запад, е, че макар да сме разбрали значимостта на Муладхара – която е много важна –
докато не установим напълно нашата Муладхара, ние нма да се извисим духовно по най-бързия начин. Остатъци от
миналото могат да се забележат наоколо, независимо от всичко това. Така например хората в Сахаджа Йога започват
да избират партньорите си в живота. Това не е позволено, не е позволено. Вие не бива да разваляте вашите ашрами,
вашите центрове, като ги използвате за бюра за запознанства. Трябва да уважавате позицията си, трябва да я
уважавате. Ако трябва да се ожените, тогава като начало можете да си намерите другар в живота извън Сахаджа
Йога. Но ако искате да се ожените в Сахаджа Йога, тогава трябва да престанете да търсите хора в Сахаджа Йога. Това
е много опасно за самата Сахаджа Йога и за самите вас. Човек никога не бива да се опитва да прави това със Сахаджа
Йога. Въпреки цялата практическа целесъобразност, всички вие сте братя и сестри. Затова Аз винаги съм поощрявала
женитби между хора от различни страни и центрове.

Тъй като сега имаме голяма програма за сватби, бих казала, че повечето от женитбите, организирани по този начин са
много по-успешни в сравнение с тези, направени по ваш избор. Много е погрешно да се върши подобно нещо – сами
да уреждате женитбите си със Сахаджа йоги. Това носи много опасности. Не бих искала да казвам нищо, но женитбата
не би се оказала добра, защото това е работа против Бог, напълно против Бог. От вас се изисква да развиете вашата
брахмачарйа , да развиете вашата Муладхара. Вместо това, като започнете да използвате една Сахаджа йогини или
един Сахаджа йоги за избраник в семейния ви живот, това ще бъде много обезпокоително. Вашата Муладхара няма да
се стабилизира. Искам да кажа, че това ще бъде много лош удар за вашето развитие.

Поради средата и различните обусловености, които сте имали, вие хората не рабирате, че е важно да поддържате
чистотата на центровете и на всяко място. Затова всяка такава връзка в един град е много, много погрешна. Тя
покварява всички. Като добавка към това, хората по навик – чувала съм – се опитват да се шегуват: “Вие изглеждате
по-добре заедно, чудесна двойка сте”. Подкачат ги и се радват. Това е един вид много первезрна радост за Муладхара.
Да закачате, да разнищвате другите – “Много си подхождаш с него, по-добре се омъжи за него…” – е вид романтична
глупост. Разбира се, за всичко това трябва да имате брахмачарйа. Но дори и да не може да имате брахмачарйа, вие
трябва да имате марйади . Да не се дразните едни други и да се радвате на подобни глупости, когато не е осъществена
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женитба. Ако е установена, нещата са наред. Тъй като липсва любопитството, радостта от женитбата е напълно убита.
Откривам, че много пъти са установявани абсурдни отношения. Някои от тях наистина не са добри и наистина ще
бъдат пагубни, а други никога няма да бъдат доведени до край. Ако това се случи, те са погрешни, а ако не стане – те
са сърцераздирателни.

Затова не бива да вършите подобни неща. Имате опитността на хора, които се ожениха извън Сахаджа Йога и
доведоха чудесни хора в Нея. Ако можете да го направите, направете го. Ако трябва да се омъжите за един Сахаджа
йоги, вие не бива да го правите за сметка на съсипване на чистотата и идеализма му. Не бива да вредите на името на
Сахаджа Йога заради вас самите, заради вашите собствени удоволствия. Тъй като съм виждала това, бих искала да
кажа, че понеже днес е ден на чистотата на отношенията, нека знаем, че трябва да се отнасяме едни към други като
братя и сестри. Не се забърквайте в разни игри. Не позволявайте умът ви да ви води натам. Защото ако го допуснете,
това няма край. Това е положението и вие знаете колко е трудно да ви върна обратно в нормално състояние.

Когато Христос е казал: “Не бива да имате блудни очи”. Той не го е казал, защото не е било практично. За Сахаджа
йогите е напълно практично. Няма какво толкова да се тревожите за женитбите. Какво толкова важно? Толкова много
се ожениха и какво стана с тях? Дори някои Сахаджа-бракове пропаднаха заради лошите навици. Затова по-добре се
освободете от тези лоши навици преди брака. Защото след него някои продължават по същия начин да си търсят
момчета и момичета. Ако тези навици не се обуздаят преди брака, те продължават. Затова човек не бива да се опитва
да върши всички тези неща преди женитбата. Видях, че до сега такива бракове никога, никога не са успявали. А дори
да издържат, това е един вид преструвка. Това не дарява истинска радост, това е едно безрадостно занимание. Може
да има единични успешни случаи, но това не означава, че трябва да получавате помощ чрез такива трудности.
Правете нормални бракове, които доставят радост и създават постоянна връзка между хората.

Сега трябва да разберем марйадите, за които съм ви говорила преди. Отношенията между мъжете и жените са чисти
само ако се спазват определени граници. Да предположим, че имате мляко в един съд и друго нещо в друг съд. За да
запазите чистотата в единия съд, трябва да държите съдържанието в пределите на съда, в чашата. Ако позволите
нещата от двата съда да се смесят, ако се слеят и се смесят, липсва чистота. Много е просто. Човек трябва да го
разбере. Трябва да разберем как да поддържаме истински отношенията си, в съотвествие със скромността и
целомъдрието.

Например, има момиче, което е по-младо от вас. Тогава трябва да се държите на почтено разстояние от него. Ако пък
жената е много по-възрастна от вас, тогава нещата са наред – можете да говорите, да се смеете, да се шегувате,
защото тя е много по-възрастна от вас. Но обикновено с по-младо момиче, дори много по-младо, трябва да се
стремите да стоите настрана. В края на краищата тя е едно младо момиче, не е дете, но въпреки това… Трябва да
научите тези неща – как да се държите на разстояние.

Например, има мъж, който е по-млад от вас. Не трябва да имате никакви странни идеи спрямо него – това е напълно
абсурдно. Ако някой мъж е по-млад от вас, е просто перверзия да се вършат такива неща. Разбирате ли, не трябва да
имате странни идеи за него. Това е става само в критични моменти, когато няма възможност за женитба, когато има
много жени и малко мъже, или в случай на перверзия. При нас няма никое от тези условия, затова трябва да се
държим като нормални хора. И когато ни се създава подходяща атмосфера, защо да не я оползотворим? Защо трябва
да правим абсурдни неща? Някои излизат с предложение и ми казват: “Майко, ние решихме да се оженим. Нека се
оженим”. И Аз трябва да кажа “да”. На много неща не искам да казвам “да”, но трябва да го направя. Това създава
много лош прецедент. Може би в някои случаи, по изключение, да съм решила някой да се ожени по този начин. Но
това не означава, че трябва да вземете нещата във ваши ръце и да започнете да вършите неща, които после ми
създават проблеми. Защото щом веднъж започнете да правите такива неща, всички започват да ги правят. Това е вид
агресивност – вие уреждате нещо, а после идвате при Мене. Казвате: “Майко, ние искаме да се оженим”. Е, какво да
кажа? “Добре, оженете се”. Но това създава проблем за Мене, за останалите. Някои хора ще кажат: “Добре, ако той се е
оженил за момиче с 20 години по-младо от него, защо аз да не се оженя за момиче с 30 години по-младо?”. Трябва да
разберете Моите проблеми. Ако ме попитате за нещо “Майко, да го направя ли?”, вие наистина ме заставяте да кажа



“да”, защото Аз съм ваша Майка и не мога да бъда прекалено строга с вас. Но трябва да проявявате разум за какво
молите, до къде сте стигнали. Това е най-голямата марйада, която трябва да имате. Изведнъж пристигате – “Майко, да
седна ли тук?”. Какво да кажа? “Добре.” Самите вие не бива да задавате такъв въпрос. Защото понякога отдавате
прекалено внимание на някой, който за вас е “мой брат”, “моя сестра”, и карате този човек да се качи на главата ми.
Понякога ми се обаждате по телефона: “Майко, тя би искала да говори с Вас”. Коя е тя? Добре ли е тя? Трябва ли да я
водите при Майка? Може ли тя да разговаря с Майка? Какво е нейното състояние? Ще обезпокои ли тя Майка? Никой
не мисли за това.

И така, отначало трябва да установите вашата връзка с Мене върху правилното разбиране, че не бива да се опитвате
да Ме тревожите! Но това все още не е в Моите ръце. Мисля, че хората не разбират какво вършат. Затова опитайте се
да разберете да не ме използвате. И второ, не водете при Мене хора, които не заслужават. Не е нужно да ми губите
времето с тях. Имам да върша толкова много неща, да формулирам толкова много идеи. Трябва да работя толкова
усилено. Знаете, че Аз работя по-усилено от всеки един от Сахаджа йогите. И на тази възраст, ако се опитвате да ме
тревожите по този начин, не зная как да ви кажа да не ме безпокоите. Идвате с някакъв човек и той се качва на
главата ми. “О, тя идва от Тимбукту и я доведох тук”. Просто го правите. Това е чисто и просто агресивност. Моля ви,
не се опитвайте да го правите. Погрешно е.

Затова в началото трябва да установите марйадите с Мен – това разбиране, че вие изобщо не бива да Ме тревожите.
Второто е, че трябва да се опитате да Ми доставите удоволствие като покажете, че сте добри хора. Чувам, че един
човек се опитва да бъде много егоистичен. Той дори не пуска касетите ми, просто изнася свои беседи. Много е
странно как храта могат да постъпват така. Опитайте се да намалите егото, суперегото си. Трябва да се научите да Ми
доставяте удоволствие, Прасанна бхава хе Деви, Прасанна бхава . Ако не можете да направите Деви прасанна, какво
ще постигнете? Както казва Рустам, Аз съм Махамайа. Но не знаете ли, че Аз съм това? И така, опитайте се да го
спазвате. Придържайте се към разбирането, че ако трябва да растем, ние трябва да имаме подходяща връзка с
Майка. Трябва да разберем какво няма да Й се хареса най-много. Но ако Ме притиснете “Ако Ви доставя удоволствие,
ние ще направим това”, тогава какво да кажа? “Добре, направете го”. Ако нещо ми харесва, Аз просто спонатанно ще
кажа: ” Добре, харесва ми. Продължавайте”.

Има толкова много подобни случаи, в които хората просто се опитват да ми налагат и Аз казвам “да”. Но Аз съм много
изкусна и умна в това и ви го казвам по начин, по който да разберете, че то не ми носи радост. Добре. А второ нещо е,
че марйадите на отношенията по между ви са на чиста Любов, на Чистота. Докато не развиете чисти
взаимоотношения, с вас ще бъде свършено. Разберете, този пръст трябва да има чиста връзка с ръката. Да
предположим, че той има нечисти връзки с ръката, той може да я замърси, може да я повреди. По същия начин ние
трябва да имаме изключително чиста връзка помежду си. Това означава, че трябва да се опитаме да даваме сърцето
си на друг човек без никаква похот или алчност. Това е, което би трябвало да се опитаме да направим. Опитайте се да
си помагате един на друг. Откривам, че когато хората са привлечени един към друг от похот или алчност, това не са
Сахаджа йоги, а не-Сахаджа йоги – толкова много се интересуват един от друг. Това е един много по-низш начин на
обвързване. Но в Сахаджа Йога вашето обвързване е с вашия Дух, с вашия Атма. А Атма е най-чистата форма на
нашето същество. Ние трябва да го поддържаме абсолютно чист. И тогава радостта е по-висша от всеки “роман”, от
всяка женитба, от всяко светско нещо. Той е на-висшият, най-върховният. Отначало постигнете това. Най-напред
трябва да възкръснете и да постигнете това. Постигнете тази чистота. Това е много важно.

Сега за отношенията между мъже и жени. Казвала съм ви, че не трябва да се опитвате да влизате в никоя женска
спалня. Не е благоприлично. Нито пък жените да влизат в мъжките помещения. Но това се среща много често. Жените
не бива да се държат по начина, по който се държат другите жени. Така например, казаха ми, че по време на
женитбите в Махаращра жените отишли и се съблекли чисто голи. Искам да кажа, че това не е Англия. Знаете ли, че
хората изпаднали в шок. Някои от тях изгубили апетит за три-четири дни. Те никога не са виждали такива жени през
живота си. След като дошли всички, те изведнъж се съблекли. Искам да кажа, че хората се шокирали толкова много,
че три-четири дни не се хранили. Така че не е ваша работа да ги шокирате. Защото когато посещавате някоя страна,
трябва да знаете как живеят хората там. Никога не се прави така. Никой не се разголва така. Какво ще се случи ако



изведнъж 20 момичета се разсъблекат? Затова мъжете и жените трябва да развият чувство за свян. Изглежда добре,
изглежда красиво. Ако имате чувство за свян, малко срамежливост, то ви придава допълнително очарование. Вижте
Уелската принцеса (Даяна – бел. пр.), смятат я за красива. Тя е свенлива. Свенливостта й е толкова естествена. Тази
свенливост липсва (у някои хора – бел. пр.). Не зная кое животно прави нещо, което е безсрамно. Искам да кажа, че не
знам такова животно. Всеки има чувство за свян – дори животните. И така, защо да нямаме това чувство за свян, как
да се държим с жените, как да бъдем изполнени с достойнство? Видях една жена, която дойде от Англия в Индия. Тя
просто отиде и плесна г-н Моди по гърба. “Здравей, Моди. Как си?” Моди така се шокира. Тя нямаше предвид нищо
лошо, беше невинна, но ние не бива да се държим така в Сахаджа Йога – някак-си любезно или странно, което
наричате модерна жена.

Човек трябва да разбере, че е необходимо да има чувство за свян дори в начина, по който говорите. Дори с Мене те
разговарят, държейки ръце така (ръкомахайки – бел.пр.): “Майко, вижте, случи се това”. Няма нужда да правите това,
разбирате ли? Говорете по благ и красив начин. Онзи ден срещнах един много любезен шофьор на такси. Казвам ви,
жестовете му, начинът му на изразяване бяха толкова красиви, че моментално си казах, че е Реализирана душа. Той не
казваше нищо без да постави ръка на сърцето си, а очите му гледаха надолу. Той не би казал нещо подобно. Толкова
благ беше с всичките си жестове. Той е англичанин, роден и възпитан тук. Не каза дори една вулгарна дума. Като
например един от вашите спортисти, който беше толкова глупав. Когато принцеса Ана се срещна с него, той наговори
куп глупости – разбирате ли. Не знам, това е един вид его или глупост. Защото начинът, по който говорите, приказвате,
всичко трябва да бъде свято. Сега вие сте светци. Осъзнавате ли това? Всички вие сте светци. Затова е много важно
как се държите с достойнство един към друг, как уважавате достойнството на другите, как живеете.

Трябва да запазите това като едно свято поведение. Трябва да бъдете светци. А за вас това не е трудно, да му се
отдадете, да се държите като светци. Много е важно. Ако не спазвате вашите марйади, това би било убийствено,
абсолютно убийствено за Сахаджа Йога. Това е едно от най-съществените неща, които човек трябва да разбере.
Казвала съм ви многократно как да се обличате, как да се държите, как да говорите, как да станете спокойни – това е
най-добрият начин да впечатлите хората и да изразите Сахаджа Йога. Казвам ви, хората започнаха да говорят: “Те са
много красиви, можете да видите, че са много красиви. Можете да видите, че са различни. Те са различни. Те са нещо
прекрасно”. Хората започнаха да говорят за това. Но въпреки това ни липсват някои неща, като например да се
качваме на неподходящ за нашата величина, за достойнството ни, за положението ни на светци самолет. Всички ние
сме пророци и пророците трябва да се държат като такива. Те не могат да се държат долнопробно. Трябва да
разберем марйадите във всичко това.

Спазвайте марйадите и спрямо вашия лидер. Вие трябва да го уважавате. Виждала съм, че никой не се обръща учтиво
към другите – дори и децата се обръщат към някой възрастен, като го наричат чичо или нещо подобно. Това е
погрешно. Трябва да научите децата си да се обръщат към възрастните по име, като брат или чичо или нещо подобно.
Отдайте известно уважение на възрастните. Също така, когато лидерът не е уважаван, какво се получава? Виждала
съм как малки деца се обръщат към големи, жени хора с по три-четири деца на малко име. Нашият стил не е такъв.
Вие не бива никога да постъпвате така. Виждала съм го – дори в службата на съпруга ми съществува този проблем.
Когато отидох там – разбирате ли – винаги се обръщат към някой на малко име, Том. Той е голям човек, а го наричат
Том, всякакви обръщения. Затова сър С.П. ги погледна… Ние винаги се обръщаме дори към шофьорите с “Господин
еди-кой си…”, разбирате ли. Е, не можахме да разберем защо тук е така. Разбирате ли, смята се за нещо
“демократично” или нещо подобно. Разберете, по този начин ставате “демонократични”. Трябва да уважаваме другите.
Трябва да взаимно да се уважаваме, да се обръщаме един към друг на фамилните си имена, особено когато сме на
събрание, където има хора, трябва да се обръщате към тях и помежду си, дори и към приятелите си, с “Господине “. Аз
мога да ви наричам по малко име. Би било станно да нарека някого “Господин Браун или господин Рийвз”, защото те
са Мои деца, Аз съм тяхна Майка, разбирате ли. Но за вас, като равни, се наричайте поне “Господин …” и кажете нещо
по един красив начин. Така например в английския има много думи като “моля”, “благодаря” и всички те трябва да се
използват щедро. Щедро! Така сякаш се връщаме малко назад. Сега ставаме много по-модерни. Трябва да се
откажем от това и да станем по-малко модерни, но по-извисени.



Но цялата идея на тази марйада е, че когато наричате някого сестра или брат, това е много повърхностно. “Ти си моя
сестра” – това е нещо вродено и много дълбоко. Трябва да развиете това сестринско чувство, защото така вашето
великолепие ще нарастне, вашата лява Вишудхи ще се усъвършенства, вашата Вишнумайа ще бъде удовлетворена.
Ако наречете някоя жена сестра, сестринските, дъщерните и майчинските отношения винаги намаляват т.нар. его,
криещо се в лява Вишудхи. Затова се опитайте да бъдете мили и нежни с човека, когото наричате сестра. Защитавайте
я, грижете се за нея. Ако наречете някого ваш брат, трябва да се молите той да бъде закрилян. Тогава трябва да
знаете, че имате право да молите и за неговата закрила. Но вие също трябва да му дадете нещо и да се опитате да се
грижите за него добре, да го приемете в къщата си, да се отнасяте с него като неразделна част от вашето същество.
Защото той е много близо до вас, той е ваш брат и е много близо до вас.

Но такъв брат не бива да се опитва да доминира своята съпруга – това отново е марйада. Ако например някой е много
приятелски настроен към брат си или една жена е приятелски настроена към сестра си, тогава тя не бива да се
намесва в отношенията между съпруг и съпруга. Най-лошото нещо е да се вмъкнете в техните отношения. Всеки,
който се опитва да направи това, трябва да знае, че е подъл човек. Човек никога не бива да се опитва да се намесва в
отношенията между съпруг и съпруга. Знам, че има проблеми между съпрузите, но Аз ще ги оправям. А не се
опитвайте вие да се вклинявате помежду им. Не се опитвайте да създавате проблеми. Дали има проблем ще реша Аз,
не е нужно вие да го решавате. Не се намесвайте в семейния живот на другите. Нека бъдат такива каквито са. Аз ще
разбера какво има и ще се опитам да им помогна. Но е много погрешно да си играете със семейния живот или с
проблемите в брака и изведнъж да скачате срещу някого – много е погрешно. Тук е нещо много често стрещано.
Разбирате ли, една жена е в беда и един мъж идва да й помогне. Дори и да е омъжена, той ще избяга с нея. Ето така
идва да й помогне той – създавайки й нови неприятности. И така, човек трябва да разбере, че този вид долнопробни
любовни истории не са за Сахаджа Йога. Духът живее в нашите сърца. Ние сме достойни хора и трябва да растем с
това достойнство и да живеем с него, а не подценявайки се да позволим Духът да бъде оскърбен или доминиран, или
подчинен на когото и да е.

Също така трябва да разберем нашите отношения с децата. Виждала съм хора, които имат навика да държат децата
си твърде близко до себе си, да ги глезят. “О, това дете е такова… О, онова дете …” Нека родителите се оправят с
децата, вие просто не се намесвайте в живота на децата. Не им пречете. Ако разберете, че някое дете има някакъв
недостатък, информирайте ме – Аз ще го излекувам. Но ако разглезите едно дете, ще му навредите. Да го разглезите е
най-лошото нещо, което можете да му сторите. Трябва да знаете, че децата тук са много умни и интелигентни. Те
манипулират много обре. Правят го, защото са изключително предпазливи. Те са Реализирани души, родени в тази
страна. Каква комбинация?! През това време вие много трябва да внимавате с тяхното възпитание.

През първите пет години всички родители трябва да бъдат изключително строги с децата си. Изключително строги!
Не им позволявайте да ви подчиняват или манипулират. Това е много важно. Ако им позволите да ви подчинят или
доминират, те ще се качат на главите ви. Кажете им да не се държат по този начин. Иначе някой ден ще дойдете и ще
кажете: “Майко, какво да правя? Те са Реализирани души. Вие виждате, че се грижим за тях.” Те не са божества, които
да боготворите. Те са само Реализирани души. Затова им обяснете как стоят нещата. Вие сте Моите попечители над
тези деца. Ако ги разглезите, вие ще бъдете отговорни. Не е ваша работа да разваляте живота на тези деца като
Сахаджа йоги и техните шансове за духовно извисяване. При все че са родени Реализирани, те не са божества. Трябва
да го разберете. Те не са отвъд покварата, не са отвъд всякакви подобни неща.

И така, разберете тази фина особеност, че отглеждайки децата си, вие наистина трябва да бъдете строги. Те трябва да
знаят как да медитират, как да се молят, как да уважават. Трябва да научите децата си на всички добри неща. И не им
позволявайте да ви се качат на главите. Много хора са опропастили живота на децата си по този начин. Сега се
погрижете такова дете да бъде възпитано по подходящ начин. Ако детето се опита да си позволява волности с вас,
ако е нахално и не ви слуша, моля ви, дайте това дете на друг Сахаджа йоги, който смятате, че може да се погрижи
детето да бъде оправено. “Убиване на злото в зародиша му” е най-добрият начин, защото ние не искаме разглезени
деца, които развалят другите деца, нито пък такива, които са подложени на тяхното влияние. И така, можете да имате



благовъзпитани деца с добро поведение, разумни, мъдри. Защото ако не ги възпитате правилно, те наистина могат да
се превърнат в бреме за вас, за Мен, за всички. А те са наша отговорност, ние трябва да се грижим за тях.

Отношението баща-деца и майка-деца е важно. Всъщност майката трябва да се грижи за детето много повече. А
детето трябва да знае да уважава. Бащата никога не трябва да се кара на майката в присъствието на детето. Това е
нещо, което трябва да разберете. Ако бащата започне да се кара на майката в присъствието на детето, то няма да
уважава майката. Но уважеието трябва да се поддържа, защото ако майката уважава мъжа си, тогава детето ще знае
как да уважава нея и баща си. Така че цялата работа е изградена по този начин. Това е един модел, който трябва да
бъде следван от децата. Съпругът не бива да бъде доминиран, поне в присъствието на децата. Това е много погрешно.
Защото тогава децата научават този номер и започват да ви доминират. Така те се влияят от вас. Затова се опитайте
да разберете, че ако трябва да вършите нещо, свършете го самите вие. Уважавайте съпруга си така, че детето да
разбере, че мама уважава татко. Те са просто като маймунки. Държат се по начина, по който се държите и вие. Затова
ако им позволите да се държат по особен начин, те ще се държат така. Но ако им предложите един добър модел на
поведение, те ще го възприемат.

Онзи ден си мислих колко са послушни индийските деца, колко са разумни. Те никога не казват: “Искам това, искам
онова”. Те никога не манипулират. Какво се случва? Какво става, как го правят? Мисля, че причината се състои в
добрия модел в дома. Всеки знае кого да уважава, как да го уважава, как да се държи. Отношението в Сахаджа Йога
трябва да бъде дори повече от това, много по-фино. Например – това съм го казвала и преди – ако сте някъде, винаги
се опитвайте да дадете нещо на другите, да направите нещо за тях. Ако трябва да се плати, по-добре вие платете, а не
чакайте другите. Опитайте се вие да го направите. Изтичайте напред, за да го направите. Вижте, ако някой носи багаж,
изтичайте, пренесете го вие. Такъв трябва да бъде един Сахаджа йоги. В повечето случаи децата са такива. Те казват:
“Аз ще го взема, аз ще го направя, аз ще го получа”. Можете да наречете това его или каквото и да е, но то е черта,
която трябва да постигнете, като формирате една подходяща представа в цялото общество. Ако някой се нуждае от
нещо, избързайте: ”Искахте вода, заповядайте. Искахте нещо, моля вземете от моето”. Същото е и с храната. Нека
другите първо получат, а не вие. Много е важно как се храните, важно е всичко – децата да видят и да се държат по
същия начин.

Разбрах, че също и по отношение на парите хората трябва да бъдат много разумни и да имат правилни марйади.
Трябва да разберете какви марйади спрямо Мен трябва да имате. Много е неудобно да се говори за това. Но досега,
както знаете, Аз трябваше да плащам много пари, за да ръководя много фондове, много неща. Миналия път имаше
много хора, които дойдоха да се нахранят – няма значение. Сега, когато говорим за марйади, трябва да знаем, че при
всички случаи повече не трябва да караме Майка да плаща. Тъй като сме толкова много, трябва да се опитаме да се
справим ако е възможно. Така например, вчера при Мене беше човек от БиБиСи и той каза: “Много грешите като не
вземате пари от тях”. Попитах: “Какви пари?! И дума да не става за вземане. Самата Аз трябва да платя!” Казах, че това
е толкова безценно. Как може да се плати за него? То не се таксува, много е безценно. Духът е много безценен и не
можете да искате цена за него. А той настояваше, искам да кажа, че отдели половин час само за тази тема. Каза:
“Англосаксонският ум не би го разбрал, освен ако не го направите нещо ориентирано към парите или нещо подобно”.
Отговорих му: “Не мога. Кажи ми ти колко би трябвало да се плати”. Просто за да го накарам да млъкне попитах: ”А
Христос? Колко пари взе Той? С божията милост Аз съм добре обезпечена и наистина нямам нужда. Но Той се
нуждаеше и въпреки това никога не взе никакви пари от никого”. Тогава човекът замълча. Но положението е такова,
че хората си мислят, че вие го получавате лесно, евтино и затова искате да се възползвате. Те грешат. Вие трябва да
уважавате. Трябва да уважавате и да разберете, че изобщо не е добре да се възползвате по някакъв начин от това.
Тъкмо обратното – винаги когато миате възможност трябва да се опитвате да направите всичко по силите ви за
Сахаджа Йога. Много е важно това. Опитайте се да се отдадете. Не че Аз ще взема някакви пари от вас, вие го знаете.
Не искам никакви пари или нещо подобно. Но напълно се отдайте на Сахаджа Йога. Това е най-добрият начин, по
който хората са израстнали и са постигнали такива добри резултати.

Сега нещо за отношенията помежду ви, между различните групи, между различните нации. Ние трябва да се опитаме
да помагаме на другите. Да предположим, че има двойка, която иска да отиде в Индия, за да се оженят. Е, ако те нямат



пари, разбира се Аз ще помогна. Казах: “Добре, не е нужно да плащат нищо – Аз ще им платя”. Но Уорън абсолютно се
противопостави: “Защо хората или центровете не им помогнат за момента?”. Разбирате ли, да предположим, че сте
помогнали на някого, който не е имал пари. Той е отишъл в Индия, оженил се е и е загубил. Той се е държал
непорядъчно, в смисъл, че не разговаря с никого, мисли се за кой знае какво. После е започнал да се държи странно.
Затова ги обзе едно такова чувство: “Защо трябва да правим това? Помагаме на някого, а той се държи по такъв
начин… Опитвате се да помогнете на някого… Естествена реакция ли е да се опитате да направите нещо за някого, а
той да се опитва да се държи зле?”. Не е така. Може един човек да го е направил. Това не означава, че всички
постъпват така. Това е положението. Казват, че има един вид вградена бариера в човека, на когото сме помогнали.
Неговото его бива предизвикано и той се опитва да се държи по непознат до сега начин. Започва да се държи по
странен начин, не говори с никого, стои настрана, обезумява, което е израз на его. И така, егото му е наранено. Няма
защо да се чувствате засегнати. Защото ако нямате пари и сте част от едно тяло, ако някой ви помага, когато сте
затруднени, това няма значение. Можете да помогнете на някой друг, когато се замогнете. Но когато стане въпрос за
вас, тогава вие се отказвате. Следователно това е много абсурдно поведение на един, двама, трима, може би пет или
десет индивида. Няма значение. Въпреки това не бива да забравяме, че трябва да помагаме. Трябва да помогнем на
колкото се може повече хора. Трябва да се опитаме да направим всичко възможно за нас, за другите. Важно е. Ако не
можем да го направим за група Сахаджа йоги, на кого да помогнем? Така че трябва да окажем тази помощ.

И в самата Сахаджа Йога на фино ниво не бива да се опитваме да оценяваме вибрациите на когото и да е. Много е
разпространено сред хората: “О, твоята Агнйа е блокирала. О, това не ти е наред, нека да те изчистя”. И вие сядате. От
сутрин до вечер, без да медитирате, хората взаимно си чистят чакрите и прихващат едни от други. Това е напълно
погрешно разбиране. Всеки лично трябва да седи пред снимката, да получава вибрации. Трябва да бъдете
дисциплинирани всяка сутрин. Трябва да знаете, че системата на Сахажа Йога е постигнала резултати по този начин.
Аз съм ви дала Реализация, за да кажа само: “Нека вашата светлина бъде осветлена”. Сега вие трябва да видите
вашата светлина – чиста ли е тя или не. Това е възможно само когато светлината е запалена. Вижте дали вашата
лампа е запалена или не. Погрижете се ако някой е прекалено агресивен. Добре е колективно да атакувате този човек
и да го поставите на мястото му. Или пък има лидери, които ще го направят. Но никой не бива да съди другите.
По-добре съдете себе си, чистете се, погрижете се за себе си. А също така се опитайте да видите в какво състояние е
вашата лампа. Чиста ли е тя? “Майка ни е дала светлина да прогледнем, защо да не прогледнем?”.

И така, ако работите в тази насока, ще вървите много бързо. Сега трябва да се усъвършенствате. Имаме толкова
много Сахаджа йоги, но колко са се усъвършенствали? Това е смисълът. Сега и вашето отношение към Сахаджа Йога
е важно. Затова има марйади. Сахаджа Йога не трябва да се взима за даденост. Всеки, който си мисли, че щом е
получил Реализация сега ще има най-високо положение, нека знае – нещата не стоят така. Вие трябва да постигнете
реултати, да сте дисциплинирани. Същият господин от БиБиСи казваше, че преди човек е трябвало да живее в
безбрачие, да пере, да мете прага на храма, да върши подобни дейности, да работи упорито, да върши това или онова,
а после му издигали енергията до една чакра. Отговорих му: “Сега ние равим тъкмо обратното. Отначало изграждаме
купола, а после основата”. В Сахаджа Йога е така. Чрез купола разбирате, че сте закриляни, че за вас се грижат. Но
хората взимат нещата наготово. Като например: “Майка ще го направи. Оставете това на Майка”. Не, не е така. Вие сте
Моите ръце. Да предположим, че ръцете ми трябва да повдигнат нещо. Трябва да кажа: “Нирмала ще го направи”. Но
коя е Нирмала? В този момент Нирмала са тези ръце.

И така, много хора се оставят на течението, но вие трябва да се отнасяте с уважение към Сахаджа Йога. Не бива да си
правите бандан пред други хора, не бива да се опитвате да правите подобни неща, а трябва да уважавате с
достойнство Сахаджа Йога. И преди всичко вашето отношение към Сахаджа Йога трябва да е такова, че да знаете
какво представлява тя. В противен случай, когато се налага да се говори за Сахаджа Йога трябва да дойде Гавин или
някой друг. Защо? Гавин не знаеше нищо, не знаеше какво означава Реализация. Той учеше, учи дори санскрит, като
много от вас. Но всички вие, всички до един трябва да станете големи пандити . Но вие се изгубвате във вашите
семейни проблеми, после в проблемите с децата ви. После пък с вашите майки, сестри… Искам да кажа, че това ще ви
отнеме твърде много време. Преди всичко трябва да се погрижите: ”Аз съм Сахаджа йоги, нека се захвана с работа.”



Това създава проблеми и за вас. Вашата жена ще ви съди, децата ви ще ви навестяват, това или онова. Трябва да
кажете: “Нямам какво да правя. Ще уча Сахаджа йога”. Бях учудена, че много хора са приели “Пришествието” просто
като Библия. Те никога не са я чели. Бях учудена, че толкова много хора не знаят какво съм писала в “Пришествието”.
Това е като при евреите, които имат завързана златна библия. Някои държат “Пришествието” в много красива
подвързия близо до снимката, боготворят я и толкоз. Познанието уж отива в тях. Трябва да прочетете поне някои
глави от “Пришествието”, ако не друго. Има толкова много книги, които можете да прочетете. Казвала съм ви,
опитайте се да си направите собствена библиотека. Опитайте се да я обогатите. Всеки трябва да се опитва да се
усъвършенства. Перфекционизъм. Никога не бива да пречите на Сахаджа Йога, а много да помагате. Всеки трябва да
се опита да бъде такъв. Аз ще реша вашия проблем, но вие направете вашия духовен възход. Това е много важно.
Трябва да се извисите духовно, в противен случай каквито и проблеми да решавам, вие се натъквате на друг проблем,
после на нов.

И още за отношенията помежду ви. Да речем, че имате ашрам. Да речем, че някой го е купил. Никой не бива да мисли,
че тази къща е негова. Това е най-добрият начин да се отървете от идеята за притежание. Защото тогава Аз ще ви
тревожа, там ще играе Махамайа. Ако кажете “Това е моята къща”, тогава ще си го получите. И то ще бъде завинаги.
Никога не бива да развивате чувството, че това е вашата къща. Тъй като съм виждала хора, които отиват в ашрам, а
после си мислят, че това е тяхната къща. Те живеят там, ловко боравят с всички спестени пари и останалото и
действат, казвайки, че искат да направят всичко уютно. Но никога не мислят: “Това не е мой ашрам. Ще го направя,
защото съм Сахаджа йоги. Това е ашрам на Майка. Трябва да го направя”.

Но я няма необвързаността, изобщо каквато и да е необвързаност. Учудващо е, че ако трябва да си правите
застрахователна полица, за да ходите в Хималаите, тогава каква е ползата да идвате в Сахаджа Йога? Толкова е
абсурдно. Някои си правят две завещания – “Заминавам в Хималаите. Ако умра, дайте собствеността ми натова лице.
В случай че не умра, ще се върна и след това…” И после прилежно ги опаковат в хубаво найлоново пликче, за да не се
повредят от леда. Толкова е абсурдно. Затова не бива да имате нищо. Някои хора имат навика да правят така: “Аз ще
си купя къща, ще взема жена си, ще взема и децата там.” Край! Всички те, за да се променят, трябва да напуснат
къщите си, да отидат в ашрам, да настанят други хора в къщата си. Тъй като се обвързват, разбирате ли, тогава как ще
станат необвързани? Има ли някакъв изход? Защото в Сахаджа Йога е много важно това – докато не станете
необвързани, не можете да се извисите духовно! Да предположим, че всичките ви пипала са тук долу, на Майката
Земя, а вие казвате: “Нека този самолет да полети”. Как ще се задвижи той?

И така, онези, които имат собствени къщи, собствени сгради, апартаменти или каквото и да е, трябва да се откажат от
този комфорт, да излязат от там. Помолете някой друг да се премести там, а вие се преместете в ашрама.
Продължавайте да се местите, тренирайте ума си при всяко местене, за да живеете с всички, да споделяте и да
вършите работа. Аз съм сменила 40 къщи след сватбата. Можете ли да си представите?! А къщата, в която трябва да
живея, има няколко предназначения. До сега съм сменила 40 къщи и ако сменя и тази, ще станат 41. Само си
представете. Аз съм омъжена от 40 години и съм сменила 40 къщи. И така трябва да се разбере чистата връзка във
всичко. Чиста ли е тя? Има ли чисти отношения в този ашрам? Тъй като една или друга къща ми създава уют, живея в
нея или живея на друго място просто защото имам място за пребиваване. Днес съм тук, утре съм там.

Ще се учудите, че ще се радвате на тези моменти от живота си. Щом сте обвързани, сте обречени. Главоболие е да
бъдете обвързани към някого. Тогава въздишате по непостижимото: “Съпругата ми не се е върнала. Господи, какво да
правя сега? Трябва да се обадя по телефона, да я накарам да дойде тук.” Но ако сте необвързани, тогава си казвате:
“Какво пък, тя ще дойде навреме.” Не само това, но вие ще се радвате на компанията й, а няма да й крещите: “Аз те
чаках. Защо не дойде на време?”. Тогава защо я чакаш? Да й се караш, да й крещиш, да разваляш цялата връзка ли?
Разберете само, че абсурдът на цялата работа е в обвързването. Вие трябва да бъдете напълно необвързани към
всичко и ще се радвате, просто ще се радвате. Но и в това трябва да преценявате дали наистина се радвате или
играете театър. Опитайте се да бъдете искрени. Чистотата се поражда от искреността. Ако не сте искрени към себе си
и към другите, тогава не можете да бъдете чисти. А чистотата е главното, което трябва да постигнете в Сахаджа Йога,



отделно от единението, което Аз съм ви дала. Но ако не използвате това единение, за да постигнете чистота, тогава то
няма смисъл. И така, светлината трябва да ви даде пълна мъдрост, за да се радвате на един чист, добър живот. Ако
сте женени, добре – радвате се на живота с вашата съпруга. Вече съм ви обяснила това. Обяснявала съм ви много
пъти как да се държите със съпругата или съпруга си. Но трябва да имате абсълятно чисти отношения – без
експлоатация спрямо другите. Съществува експлоатация чрез флиртуване, както и с пари. Ако някой експлоатира
другиго с пари, наричат го гангстер. Но за флиртуващия няма име. Мисля, че според Христос то е много по-лошо
престъпление. Затова трябва да внимавате по този въпрос и да разберете, че отношенията помежду ви трябва да
бъдат чисти. Обаче има и хора, чийто съпрузи или съпруги са ужасни. Нямам нищо против те да ги оставят. Ако те са
абсолютно невъзможни, ако развалят тяхната чистота, ако тормозят живота им, тогава по-добре е да се отърват от
тях. Съгласна съм с това. Защото ако са толкова лоши, не можете да сте заедно. Просто като тялото – ако то е толкова
зле, по-добре е да се изостави да умре. Нека така и отношенията да се разпаднат. Но тази смърт трябва да дойде като
мощна подкрепа. Иначе ако след това станете нервни, каква е ползата от това?

Затова, след като се случи подобно нещо, вие трябва да решите всички ваши проблеми, всички проблеми с развода,
със съда и после да дойдете в Сахаджа Йога. Ние не желаем да се обвръзваме изобщо с неща, които водят до
разбиване на семейството или нещо подобно. Ако не можете да живеете със съпругата си, Сахаджа Йога не бива да
бъде извинение. Понеже не можете да продължавате да живеете със съпругата си, трябва да постъпите ето така –
излезте от Сахаджа Йога, направете каквото искате с нея, приключете веднъж завинаги. Трябва да й кажете: “Повече
не съм Сахаджа йоги”. Приключете и после елате в Сахаджа Йога. Иначе идвайки в Сахаджа Йога ще ме тревожите
твърде много.

И така, трябва смирено да ви помоля, ако имате такъв проблем, не позволявайте на никое дете, по-малко от
подходящата 16-годишна възраст, да живее в ашрама, без да е взето писмено разрешение от родителите. Или пък
жена, която е създавала проблеми на съпруга си, на нея не бива да й се позволява да идва и да живее в ашрама с
децата. Ние не сме отговорни за всякакви проблеми. Болните или умопомрачените не бива да бъдат държани в
ашрама. Толкова много Сахаджа йоги имат доста “съчувстващо” отношение. Ашрамът е за най-добрите, не за
лунатици. Затова, моля ви, не водете там хора, които не са добри. Не желаем в ашрама да идват хора, които развалят
репутацията му. А отношението между брат и сестра, отношението на Вишнумайа е, че тя е сестра на Шри Кришна. Тя е
тази, която извести идването на Шри Кришна. Вишнумайа е тази, която е около Шри Кришна. Тя беше родена като
Драупади, която както знаете по-късно беше унижена от Дурйодхана и Шри Кришна й дойде на помощ. Затова тази
връзка е много блага, чиста, подпомагаща.

Между брат и сестра трябва да бъде поддържана една много фина връзка. Това е специална връзка. Днес онези,
които искат да завържат ракхи на сестра, трябва да го направите пред Мен. Ще бъде добре. Тази връзка е по-велика
от която и да е друга. Добре е ако имате собствена, родна сестра. Но ако нямате, то трябва да знаете, че със ракхи
сестра си сте родени от една Майка. Затова отношенията между брат и сестра трябва да бъдат наред.

Не трябва да имате предпочитания в това. Някои биха искали да имат богата сестра или някаква подобна глупост.
Друг би искал да има най-бедната. Това е връзка с човек, с когото бихте искали да сте щастливи – тогава завръзвайте
ракхи. А ако някойй е пропуснат, бих казала, че е най-добре да си опитате късмета. Мисля, че подобно нещо би могло
да се направи за хората – да изберат сестрите си и да им завържат ракхи. Изберете както ви харесва. Аз имам хубави
ракхита за вас. Трябва да ги завържете днес. Аз ще бъда много щастлива от това. А после ще направим един малък
хаван за Вишнумайа.

Нека Бог да ви благослови!

TIE THE RAKHI AND HAVAN:

(Informal conversation with yogis about who will live in which ashrams)



This house has too much right-side. [Inaudible] It's a very right-sided house, it's very right-sided. I don't know; you have to, little
bit, fill with some left-sided [inaudible].

absolutely right-sided.

There is one more thing I have to tell, which he had asked Me to talk to you. I don't know if you are interested, but they are
showing some sort of a program at seven o'clock on Saturday. They are showing some program of revelation, how people see
lights, things like that. sahaja yogis must know why these things happen. Like, one gentleman suddenly felt a flash. He went to a
lady and she was a widow lady, her husband had died in climbing, and he himself used to climb a lot with him. And the husband
died, so he went to get the lady, the widow. And she was telling all the stories, and he felt very sad about it, and suddenly - he
didn't like the way she was telling the stories, I think - and suddenly he felt a flash on his head, of light. And then he felt
tremendous compassion for her. What must have happened, can you tell? No, I'll tell you what must have happened: the
Kundalini must have risen. He used to climb and do all these right-sided business, so it must have spread - one possibility - on
the right side. It could have been that, without Kundalini awakening also, the sympathetic might have broken its way to the right
because he's too much right-sided and all that. And ultimately with these things, he might have broken himself to the right and
gone to the right most probably. But by going too much to the right, you see, he must have felt the pull of the left, because right is
too much pulled out, then you sink to the left. And that's how he must have felt the compassion for the lady. But could be also
with Kundalini. With some people it can happen that Kundalini, at the time of such tension and problems, sometimes rises and
tries to... because It's a parasympathetic thing. Might rise and just soothes the person, at that point. But most probably, I think, it
is the sympathetic activity which he was doing, and suddenly the whole thing flashed into the right, then he went to the left.

Another lady who did some dirty act on the stage, some filthy act, and she was not very happy with it. Though it was indecent,
she had to do it. And she did that on the stage, and after that she was feeling very sad, and then suddenly she felt a lot of fire in
her stomach, tremendous heat in her stomach. And then in the morning, when she looked in the mirror, she felt her eyes were all
heated up, and heat was coming out of her eyes, when she looked at her eyes she felt very sad about it, and all her body was
frozen. And this is the one where, I think, is Shri Ganesha's anger, that He showed Himself as the Mooladhara heat, and from the
eyes Christ, His heat was coming. And because the heat was all consumed in those chakras the rest of the body was heat.

One fellow has an experience that from his back he gets cool breeze coming out, but not from his head, because, I think, should
be an Agnya bhoot was blocked, so he's just emitting from his back only, and the Kundalini is trying to come out.

(With) some people, the Kundalini will rise, definitely. The reason is this: that so many now of you have got Realisation. And I
have told you that once a particular number of people gets it people will get the experiences. But getting the experience is a very
vague thing. They are just vague; they do not know what it is. So it may be also that hundred monkey syndrome has started and
that people are getting this Kundalini awakening within themselves. Because suddenly so many revelations are coming forward.

[Shri Mataji asks for the center leaders to come and perform the Havan]

Let this fire light go into your Left Vishuddhi and cleanse it completely, burn off all baddha.

May God bless you

So we had this complete, this Vishnumaya where we have never done before. And Left Vishuddhi has been the biggest problem
of this country - feeling guilty and all that. So now I'm sure the people will come out of it, and will try to show everyone not with
ego but with complete balanced mind, the dignity of sahaja yogis.

May God bless you

Now, we have decided not to have too many marriages in Switzerland, because, as you see now, we cannot go up to that point



where we can have marriages. It's all full of snow, you cannot have fire, you cannot have all the arrangements. Even a garland of
flowers may cost you fifty pounds. And it's not going to be cheaper marriage, in the sense that everything is so expensive, even if
you find out in the market. Now I have to make a request to you people: those who want to get married in Switzerland should be
mostly the people who want to remarry, or those people who can not at all afford to go to India. But try to help the people who do
not have enough to go to India, that they get married in India. It's much easier, it's much [inaudible], much more simple. All right?
So, if you understand that, if you can go to India and if you have leave, then do it. It's better to do it there. And you need not
jump...They say that [Indian saying], means a person who is very anxious to get married, doesn't even raise the head-dress here,
he ties upon his knee. So one should not be that much excited. Take a very sensible view of the whole thing, those who want to
get married. And we have decided on the people who could marry in Switzerland.

So those who have no money or something, apart from this you should try to help them if possible, every way possible. I will also
try to help.

Now another thing I have to say is that you all have to send some money for My travel, because I have to travel now. We have
been traveling throughout England, again I have to travel; and if there is no travel money, you know who has to pay the amount.
But the people will be again replacing the money of the travel, which will again be there ready for other travel. As it is, for India
and all that, you don't have to pay. But, I think that, if you decide that I have to travel, that you should pay for My traveling, then it
is better that you should send some money for the traveling. We have been all over the country and, so far, nobody has paid
anything for travel. So please try to send the traveling money to Gavin Brown, and all the money that you want to contribute to
him and the travel.

Now another one, we have decided now to keep the emergency money. Plus, if you people donate more than the travel money, or
the money you want to donate for the programs and all that, should be in the emergency money. It can be used for other things
like mailing, for photography or any kind of such expenses where you have to have a hall - all these things. Certain people, like
Isle of Wight people have sent five-hundred pounds for the program, within three persons it was too much so I decided to pay
half of it to them back to the travel money. Then we have to buy one tape recorder which will cost about sixteen hundred, fifty in
the market, for which we have money - not the whole but we have lot of it - and we have to buy that also. So the only now money
left with us is emergency money and the travel money. Out of it, the travel money is very limited. If I have to travel, then either I
pay and then we reimburse, or something like happens. It's a big problem, because how to adjust it and how to do it? So keep it
free from all these problems. If you people donate some money for the travel money to Gavin Brown, it will be easier, which will
be again replaced by the people. But just now the traveling is important, for which you have to pay. And the rest of it, just now, is
that we don't have to pay much for anything else. So that all the money should transfer to the travel money - for the time being,
only for the time being.



1984-0818, Shri Krishna Puja: On America

View online.

Пуджа на Шри Кришна Ню Джърси, САЩ - 18 август 1984 г. (липсва началото на записа) ... много ракшаси и Той
използваше Своята Самхара шакти, силата да убива, и Своите разрушителни сили, за да постигне това. Едновременно
с това практикуваше Сахаджа Йога с гопите и гопините по начин, който беше просто игра, лийла. Радха - ра е енергия, а
дха означава "този, която я поддържа". Тя е поддържката на тази енергия - Радха. И Тя ходеше и се къпеше в река
Ямуна, а жените отиваха и пълнеха стомните си с тази вода, вибрирана вода, а откъм гърба им Той чупеше стомните с
камъни, с малки камъчета, и правеше дупка в стомната - както ние правим дупка тук - така Той правеше дупка в нея и
тази вибрирана вода потичаше по гърба на гопините, за да им дава пробуждане (на Кундалини - б. пр.). Но това не
беше времето да им казва за Сахаджа Йога, нямаше начин да събира хора около себе си и да им изнася лекции и
подобни неща, така че Той играеше. Той играеше също с гопите, като ги държеше за ръка - рааса. Ра отново е енергия,
а са означава "със". Играеше с тях. Изкачваше се по нещо като направена от телата им пирамида и чупеше друга
стомна, която беше пълна с масло или мляко и те ядяха от това. Прекрасни истории за майка Му и Него и как играеха
заедно! От една страна, това е много красиво, сладко - мадхурйа, както му казват. От другата страна е убиването на
ракшасите. След това в Хастинапур беше войната между Пандавите и Кауравите. Така че можем да кажем, че ако на
материално ниво това е този свят и Америка е Вишудхи чакра, то в Индия на едно по-фино ниво Хастинапур е Вишудхи
чакра. Ако погледнете историята на Америка, ще видите, че още от самото начало се водят битки. Джордж Вашингтон
се появи - имаше голяма борба. Бели и черни, леви и десни се биеха. После, откривате Абрахам Линкълн - голям
оратор, велика личност, говореше за колективност, тоест за демокрация, развивайки я до този стадий. Не зная какво е
сега - дали е демокрация, или демонокрация. Тя достигна друг стадий, който не можем да опишем с божествения език
и когато започне да се предизвиква Божественото, започваме да правим точно обратното на това, което би трябвало.
Основният Принцип на Кришна беше колективността - рааса: всеки е едно с енергията. Енергията циркулира през
всеки един, а тук е точно обратното - тази страна се разви към индивидуализъм и всичко тръгна да създава нещо,
което не е колектив. Индивидуализмът, когато не е свързан към Цялото, е разрушение. Както всичките тези дървета,
които виждате - те са индивиди, понеже ги виждате като отделни, но отвътре те са подхранвани от една и съща майка.
Те имат един и също сок течащ в тях. Когато тази връзка е скъсана, тогава целият този индивидуализъм не е нищо
друго освен разрушение и ето как в Америка връзката с колектива беше скъсана от всякакъв сорт странни методи, за
които човек не може да си представи как хората са стигнали до това ниво. Между другото, ако погледнете,
американците са се опитвали да правят всичко по различен начин - както виждате и щепселите са наобратно. В целия
свят щепселите са насам, а техните са натам. И лоста за скоростите им е наопаки. Имам предвид, че е много опасно
човек да идва в тая страна, ако не знаете как да справите. И всичко се опитват да правят по начин, който е точно
обратният на този, по който се прави в целия свят. А едно от нещата, които са много изненадващи, е, че хората
приемат този тип безсмислица. По отношение на езика те също се опитват да имат свой собствен език.
Американският език не е лесен за разбиране, казвам ви; много е труден. Моят съпруг веднъж донесе един прекрасен
запис и рече: "Донесъл съм първата декларация на Джон Кенеди." Казах: "Хубаво, това е добре. Дай да я чуем." Така че
се събрахме всички заедно да я слушаме. Когато той я пусна, беше само "уа-уа-уа", като крякане на гъски. Нищо не
можахме да разберем, казвам ви. Не можахме да разберем що за английски е това. Имам предвид, че се предполага,
че ние знаем английски и нашият не е толкова лош. Английският тук не е толкова лош. Ако видите старите ни филми и
всичко останало, те са на абсолютно, просто нормален английски, разберете. Но това е нова мода, която разви един
английски, който никой по света не може да разбере. Трудно е. Както когато първия път отидох в Иран, имаше една
обява - "Английски - говорим и разбираем; американски - говорим и неразбираем". Това е положението, така че и по
отношение на езика те се опитаха да направят нещо отделно. Другият проблем, които развиха с Вишудхи, е, че на
нивото на Вишудхи ние имаме силата да решаваме, защото когато изправихме главата си, за да станем човешки
същества, също издигнахме нашата сила да излизаме извън обвързаността с природата, тъй като животните са
наречени пашу - тоест те са под закрилата на тази връзка - а ние изправихме глава и излязохме от връзката с
природата; и можехме да решаваме, а силата за вземане на решения беше наистина влудяваща за човешките
същества. Така че те искаха да решават за всяко нещо, до такова глупаво ниво, такава загуба на енергия, че сутрин
децата казваха: "Днес искам да ям това." У дома - това е дом, семейство, те е магазин. Но детето казва: "Днес ще ям
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това." А другото - "Аз ще ям онова." Третото - "Аз пък искам друго". И вие трябва да държите пълен магазин в къщата
си, разбирате ли. Бог знае какво ще поискат и ще направят истински проблем от него. Когато първия път отидох в
Америка, бях изненадана, че всяко дете казва: "О, защо нямаш това; днес искам да ям това, а утре - онова." Няма
готвене за всички. Всеки иска да яде нещо различно. Даже плочките - всяка къща има различни плочки, всяка баня е
направена различно. Ето защо казвам, че е много опасно, защото веднъж влязох в една баня и всичко започна да се
излива върху Мен. Не знаех къде да си сложа краката. Всичко това отнема, изтегля цялата ви енергия за напразни
неща. Бих могла да разбера да е за нещо естетично, ако пилеете енергията си, защото то има вибрации, но за празни
неща, като дали нещо да е този или онзи размер, дали си купите това или онова. Това така разглезва егото ви, че то
става толкова голямо, че Кундалини не може да се издигне на него и егото става крайно префинено. Бих казала, че
английското его е много тъпо, може да се види много ясно - разбирате ли - а френското его е извратено, така че Аз не
знам дали са с его или със суперего, или не знам на какво са готови; но американското его е толкова фино, че те не
разбират, че си играят с егото си. И ето защо Сахаджа йогите трябва да бъдат силно предупредени за това и трябва да
разберат, че имат много фино его, което винаги ги мами. Да се борите с това его е невъзможно, защото то е твърде
фино и вие не можете да го преборите. Не можете да се борите с този фин бхут. Единственото нещо, което можете да
направите, е да се издигнете над него, защото това е земята на Шри Кришна. Вие имате всичко в изобилие - вижте
плодовете, имате растителност, имате прекрасни къщи, пари, т.нар. "свобода на волностите". Какво повече искате?
Пълна аранжировка за вашето разрушение ли? Най-напред, удобствата. Удобствата ви правят роби на материята.
Спомняте си, че първо дойдоха четири човека, след всичките пари, които похарчихме тук; и как работихме ние, за да
дойдат тези четири човека в Индия, а трима избягаха. Каквото и да опитвахме, те не се задържаха, защото казваха, че
нямат удобства. Но проблемът е когато това его е толкова силно, че за вас комфортът се превръща в нов живот, тоест
в най-важното. А най-важното е вътрешното, това отвътре, по-финото, което е характерът, дхармата, което е вашето
целомъдрие, вашата чистота. От тях не ви е неудобно. С всякакви нечистотии сте си добре, всеки вид измама за вас е
нещо нормално, всякакъв вид агресия за вас е окей. Но относно материалните удобства сте много специални - "Трябва
да имаме материални удобства, защото сме живели в Америка, така че трябва да имаме материален комфорт." Това е
нещото, което е отговорно за вашето разрушение. Материята ви кара да се чувствате комфортно. Това изчерпа
напълно Майката Земя. Какво създадохте вие? Пластмаси. Какво имате? В магазините - само пластмаса и пластмаса.
Пластмасата се промъква в дрехите, пластмасите се промъкват във всичко, където и да отидете; в тази страна няма
друго освен пластмаса. Що за комфорт имате? А сега пластмасата се е качила на главите ви. Електричеството, което
получихте, е понеже Бог беше толкова любезен да ви даде тези огромни водопади - затова имате електричество. Но
ако прекъсне, не можете да съществувате. Имате петрол, но щом той се изчерпа, арабите ще ви се качат на главата.
Така че цялото отношение на Америка е, че вместо да станете свидетели на цялото нещо, се превръщате в роби на
този комфорт. Шри Кришна беше цар и имаше силата да направи всекиго цар; знаете историята за Судхама. Той беше
толкова простосърдечен. Можеше да живее навсякъде, да спи навсякъде. Именно такива би трябвало да сте. Но това
его, което идва от материалните удобства, наистина разруши Америка, мисля, и всички вие Сахаджа йогите трябва да
знаете, че за да се преборите с това, всички вие трябва да станете велики Сахаджа йоги, много по-велики от другите
европейски или индийски Сахаджа йоги. Докато не станете истински велики Сахаджа йоги, не можете да извадите
тази страна от това истинско грубо блато на материята. Материализмът е толкова грозен и даже липсва чувството за
срам или чувството за приличие, когато американците се изразяват. Руснаците са материалисти, отвсякъде, открито.
Те казват: "Ние сме материалисти, вярваме в материализма. Докато няма материално богатство, не можем да
надвием полицейските сили." Те също говорят за колективност без Бог - друга глупост. А когато руснаците се опитват
да помагат на други страни, те никога не разбират, че това трябва да се прави елегантно. Те ще помогнат на някого
само ако е просяк, само тогава ще извадят пари; иначе няма да го направят. Ако на улицата някой е просяк, те ще му
дадат пари, но много пъти са Ми казвали, че Сахаджа йогите не искат да дават пари за Сахаджа Йога. Много е
изненадващо, нали? Сахаджа йогите си мислят, че всичко би трябвало да е безплатно. Много е тъжно да се чуе това и
ето защо този път никой не искаше да дойде. Нито пък някой искаше да плати Аз да дойда тук. Последният път,
знаете, похарчихме около 41000 долара. Всичко дойде - освен парите, които бяха пропилени от някои хора в Канада -
около 41 хиляди долара; платиха ги европейците, англичаните и Аз. Похарчиха всичките тези пари за обиколката на
Америка и какво получиха? Тези четирима т.нар. "Сахаджа йоги", трима от които избягаха. Вижте тази ситуация - колко
пари похарчиха (другите - б.пр.) за вас, а сте най-богатата страна. Не е ли изненадващо? Имаше хора от Испания, които
не са толкова богати; хора от Португалия - не са богати; всеки се молеше за еманципацията на Америка, толкова много



хора дадоха своя принос. Каквото имаха, го продадоха и дадоха парите просто за тази обиколка, защото вашият пиар
тук е толкова скъп; тук залите са толкова скъпи, всичко е много скъпо. Някои хора продадоха златните си верижки.
Едно югославско момиче си продаде верижката, за да даде пари за обиколката в Америка. Каквото можеха, другите
го направиха. Последния път, знаете, Аз също похарчих много пари, за да дойда в Америка, за да разпространявам
Сахаджа Йога. И беше толкова тъжно, че не можахме да постигнем много в Канада и Америка, и на двете места.
Направихме най-доброто, което можахме. Така че причината - една от причините, поради които не се получи - е, че това
не бяха ваши пари. Това не се харесва на Божествата и се удивих, че те казаха, че дори и сега Сахаджа йогите се
колебаят дали да дадат пари за пуджата. Много е изненадващо защо в една страна като Индия, която е много бедна, е
привилегия за хората да платят за Сахаджа Йога. Тя е нещо толкова различно, разберете, при всичките богатства,
които имате. Темпераментът, който имате, не е изпълнен с грация и ето защо искам ад ви кажа, че всички вие Сахаджа
йогите първо трябва да станете истински Сахаджа йоги, иначе Сахаджа Йога не може да се разпространи тук. Трябва
да направите някои жертви. Знаете, че когато започнах Сахаджа Йога, СиПи Ми даде пари и Аз имах достатъчно, за да
я започна. Три години идвах в Америка. Плащах за пътуването на всеки, направих всичко, а хората събираха пари за
нас. И знаете ли колко пари ни дадоха общо? 25 долара! Аз стоях тук един месец. Иначе в църквите ще дадат пари -
дават по някой цент или нещо такова, разбирате ли, а ние хвърлихме всичките пари в морето и си тръгнахме от тук.
Добре, този път беше така. Но всички индийци събраха пари. Аз казах: "Не искам парите, засега ги дръжте." А те - "Къде
да ги държим? Нямаме тръст, нямаме нищо." Три години не им казвах нищо. След три години основахме тръста и
всички донесоха пари за него. Ще се удивите - всички бяха просто обикновени рибари, изкарващи по 100 рупии на
месец. А всички имаха минимум по хиляда рупии да Ми дадат, даже вдовиците - хиляда рупии. Бях удивена. Как, как
така? А те казаха: "Майко, трябва да ги имаш." Отговорих им: "Но това е прекалено много. Как давате толкова много?
Хиляда рупии?!" Представяте ли си, имат сто рупии заплата?! А те рекоха: "Не, Сахаджа Йога е единственият начин,
Майко. За какво да спестяваме, какво друго да правим с тях?" И можете ли да си представите, на място като
Махаращра, което е един от най-най-бедните щати. Само в един център имаме осем лакха (800 000 - б. пр.) рупии, дори
сега, след като похарчихме толкова много пари. Така че каква е ползата от подобен тип богатства? Опитах се да изуча
ума, американския ум. Защо, защо е това? Всъщност проблемът е, че вие планирате всичко, разходите си и всичко.
Планирате всичко. Не зная, и ако нещо не се вписва във вашия план, тогава се сащисвате. Но индийците са точно
обратното. Щом им платят - "Това е за Сахаджа Йога. Матаджи не взима пари, тогава какво? Това е за Сахаджа Йога.
Първо ще извадим тези пари, а ще се справяме с остатъка." Те никога не пипат тези пари. Това са благоприятните
пари, пазят ги за Сахаджа Йога. Хората ходят в Индия и остават при някого, а индийците никога не ви карат да платите
за това, никога не взимат пари, нищо. Никога не си плащате нищо, можете да пробвате. А през първите три-четири
години всички Сахаджа йоги, които ходиха там, ходиха безплатно, живееха безплатно. Разбира се, Аз платих за това,
но индийците също платиха, трябва да приема. Другите живяха безплатно, пътуваха безплатно, а индийците мислят, че
е привилегия, че могат да се грижат за светците от чужбина. Разбира се, когато става въпрос за (фалшиви - б. пр.)
гурута, можете да банкрутирате; ще ходите само с една дреха. Както последния път, имахме един човек от Раджнеш и
когато дойде, му казаха: "Майка няма да те приеме с тези дрехи." А той отвърна: "Ние си дадохме всичко на Раджнеш.
Това е единствената дреха, която имам. Какво да правя?" Казах им: "По-добре му купете дрехи и дайте парите от
Сахаджа Йога." Това е положението. Така че първото и най-важното нещо за Сахаджа йогите тук в Америка, бих
казала, е да гледате колко пари давате за Сахаджа Йога; не че Аз искам нещо. Но вие имате разходи в тази страна.
Когато следващия път дойда тук, кой ще поеме разходите? В Австралия австралийците поеха по-голяма част от
парите. Можете ли да си представите? Австралийците са смятани за осъдени. Те платиха повечето пари, а Испания и
Европа изпратиха пари, разбира се, и всичко това беше пропиляно. Така че трябва да се разбере, че тъй като това е
първото място на Кришна, Той е в Раджо гуна, Той е в Дясната страна. Той представлява съпруга на Лакшми, Той е
Господарят на Лакшми. Ето защо имате всичко - Той е Вишну. И какво? Този ви даде толкова много, а вие не сте
стигнали там. Така че най-напред трябва да установим Шри Кришна в нас. Една красива история за Шри Кришна е тази
за Судхама. Трябва да ви я разкажа този път и ще разберете какъв беше Шри Кришна. Шри Кришна учеше - тоест в
онези дни всички деца бяха изпращани при гуру - и имаше гуру, а при Неговия гуру имаше едно бедно момче, наречено
Судхама; и после се разделиха. Судхама все още беше беден, докато Кришна стана цар. Той стана цар на Дварика,
много богат. А Судхама каза на жена си, че Кришна му е приятел. Тя отвърна: "Как така? Той е цар, а ти си просяк. Как
може да е така?" Судхама рече: "Истина е, Той ми е приятел. Искам да се срещна с Него, защото ми е приятел. Това е.
Аз нямам нужда от нищо, просто искам да се срещна с Него. Какво да Му занеса?" - си каза. - Добре, нямам нищо, но



ще Му занеса оризови бисквитки." На френски им казват оризови бисквитки. Как им викате, не зная. Американците
също им казват оризови крекери. Добре. Понеже е изненадващо. Мислех си, че ще има друго име за това. Хубаво, така
че - оризови крекери. Жена му каза: "Добре, занеси ги на твоя приятел. Щом ти е приятел, защо не? Дай Му ги." Така че
Судхама ги сложи в едно вързопче, завърза го и отиде, криейки ги. Чувстваше се засрамен - да занесе на царя оризови
бисквитки беше прекалено. А искаше да Го види. И отиде. Дворецът беше огромен и имаше много стражи. Така че
отиде и им каза, че иска да види Шри Кришна. Стражите се разсмяха и попитаха: "Ти кой си? Искаш да видиш Шри
Кришна ли? Кой си ти?" Судхама каза: "Аз съм Му приятел, Негов приятел от детството. Просто отидете и Му кажете, че
Судхама е дошъл да Го види." Те му се присмяха, но той рече: "По-добре Му кажете." Отвърнаха: "Не, Той е в посъда, как
можем да отидем и да Му кажем. Той настоя: "Не, по-добре Му кажете." Така че един стража отиде и пошушна на Шри
Кришна: "Има един луд, който се казва Судхама и казва, че е Твой приятел." Кришна на мига просто стана Вираат.
Радостта беше толкова голяма. Стана от мястото си. Изтича навън, прегърна Своя приятел и каза: " О, боже, търсех те
отдавна. Опитвах се да те открия. Как можа да Ме забравиш? Прегръщаше го и го целуваше, въведе вътре го и обяви:
"Прекратете съда. Днес ще си почивам. Мой приятел е дошъл." Заведе го в покоите си и каза на жена си: "Моят
приятел е дошъл - Судхама; разказвал съм ти. Судхама е велика душа. Той дойде." По това време Той имаше пет
съпруги, тоест петте елемента бяха Негови съпруги и Той им каза да се грижат за него. Накара го да седне на леглото
Му. Судхама го беше много срам, разбирате ли. Всички жени дойдоха. Измиха краката му с топла вода и мляко.
Кришна каза: "Изпийте това. Така е, той е велик светец." Жените се изненадаха и попитаха: "Ами храната?" Той
отговори: "Ще ям от същата чиния. Донесете ни храна." И после се нахраниха. След това Кришна го накара да спи в
леглото Му, зави го и започна да милва по главата - "Удобно ли ти е така?" Судхама отвърна: "Много ми е неловко тук."
Кришна рече: "Защо да ти е неловко? Това е Моето легло. то е твое. Всичко Мое е и твое. Ти си Ми приятел." После
седна на пода и заспа. На следващия ден му каза: "Днес ще чувстваме в голяма процесия с тебе." Судхама се зачуди.
После Кришна му направи хубави дрехи, сложи го на златна колесница и го изведе с процесията. А в нашата страна
имаме такъв обичай, че за се предпазим от уроки, слагаме нещо като ориз, или ако човекът е богат, слага някакви
пари, а ако е много богат, то царете хвърлят непрекъснато над главите на хората перли. И върху Судхама се изливаха
перли, а хората ги събират като нещо благоприятно. Судхама си помисли: "Искам и аз една перла да падне в скута ми.
Положението вкъщи е много лошо; би било добра идея." А Шри Кришна се усмихваше и го питаше дали е добре.
Судхама отвърна, че е много добре. А Той четеше мислете му. И след това Судхама се прибра у тях, мислейки си:
"Колко чудесно си изкарах там." Когато стигна до дома си, видя красив палат и се зачуди: "Как така има палат? Тук
нямаше палат в нашето селце." Докато вървеше, хората се разтичаха и постлаха червен килим за него. Той ги попита:
"За мен ли е? Не е за мене?" А те отвърнаха: "Да, за тебе е. Този дворец е твой." Той попита кой е направил палата. А те
рекоха: "Самият Шри Кришна дойде тук и направи този дворец за тебе." А жена му излезе облечена красиво, с
всякакви украшения, усмихната. Той я попита: "Ти ли поиска това? Ти ли помоли за това?" те рече: "Не, никога! Никога
не съм молила за това!" Така че той влезе и живя щастливо дълго, а тези велики отражения на Шри Кришна са родени
днес тук в тази велика страна, нали? Къде са те? Погледнете грацията, грациозността на Шри Кришна и ето защо
трябва да ви кажа всичко това. Ние напълно сме загубили грацията си. Егото, вижте, егото не ви дава грациозност.
Липсва... (Шри Матаджи пита на марати публиката за английската дума за санкоча)... свян за нещата. Липсва
срамежливост. Толкова сладко нещо е да си срамежлив, когато даваш нещо на някого. Изобщо липсва щедрост, а
щедростта тук е само да глезите себе си, купувайки си тези пластмаси. Няма нежност в даването, наслаждение от
щедростта. Така че като Сахаджа йоги трябва да разберете, че просто трябва да се преборите с този елемент във вас,
който ви дава идеята за собственичество - "Това притежавам, това е моя собственост." Вие не притежавате нищо на
този свят. Вие сте просто сакши (свидетел - б. пр.) на цялото нещо, това е просто лийла (игра - б.пр.). Какво
притежавате? Какво носим със себе си? Когато се раждаме, ръцете ни са така (свити в юмрук - б.пр.), а когато си
отидем, ръцете ни са опънати така. Не можем да отнесем дори едно зрънце. Но това не означава да стенем аскети.
Нищо подобно. Никога не ставайте такива, казвам ви. И ето как съм виждала хора в другите страни, които са
спечелили много. Сега имаме седем ашрама в Лондон; можете ли да повярвате? В центъра на Лондон седем ашрама -
всичките безплатни, без пари. Но хората не искат да живея там безплатно. Те си плащат за това и тези пари ги
използвахме последния път за идването тук. Така че всеки Сахаджа йоги трябва да изгради Америка вътре в себе си,
в своята Вишудхи чакра, с грация, с тази красота, с тази мадхурйа - тази сладост на Шри Кришна. Това е едно от
качествата, които трябва да запечатате много дълбоко в себе си и да се радвате на вашата щедрост. Всъщност
най-щедрото нещо е да се радвате на себе си. Аз самата се наслаждавам много на Моята щедрост. И винаги се питам



за какво е тази материя. Материята е за даване на другите. Да предположим, че ви дам нещо - Аз изразявам любовта
си в тази материя, нали? Нещо малко. Днес купих 51 сарита за индийските Сахаджа йогини в Америка. Памучни
сарита. Някой може и да каже: "Защо Майко, защо ги купи? Защо не купи нещо за Себе си?" Но какво е това "Себе си"?
То е тези Сахаджа йогини. Чудесно е и Аз се наслаждавах, докато ги купувах и за половин час реших кои ще купя, и
продължих. Какво толкова има в едно памучно сари от Америка? Нищо. Струваха Ми по пет долара всяко. Но колко
радост ще даде на тези Сахаджа йогини, а когато пак отивам, те идват да Ме посрещнат в тези сарита - прекрасно е. И
Аз се сещам за Шри Кришна, че когато Драупади... Трябва да сте чували тази история, че Драупади беше Негова сестра
и съпруга на Пандавите, и че беше продадена на онези ракшаси, на Дурйодхана. И той искаше да Я обиди, като Й свали
сарито в присъствието на много хора, но когато ръката си върху сарито Й - има нещо красиво в историята - Тя помисли
за Своя брат: "Единствено Той може да спаси сега честта Ми." Така че Тя сложи (края на - б. пр.) сарито си в устата си и
го стисна, та да може да го държи здраво, и заповтаря: "Кри..., Кри..., Кри...". Защото ако кажеше "-шна", то щеше да
падне. А щом изрече "-шна" - това красиво е описано от Тулсидаса: "Дварика меин шор бхайо, шанкха, чакра, гада
падма, гаруда лайи сидхари" - то когато Тя изрече "-шна", всичко в Дварика, където Той беше с Неговите шанкха, чакра,
гада, падма (четирите оръжия на Шри Кришна - б. пр.), отекна. Той долетя на гаруда и започна да Й подава (безкрайно -
б. пр.) сари. И днес, на Джанамащами (рождения ден на Шри Кришна - б.пр.), Ми се прииска да купя сарита. Върша
работата на Кришна дори днес. Какво удоволствие беше! И винаги взимам сарита от Америка. Ще се удивите, че
взимам всичките сарита от Америка, защото това е земята на Кришна и раздаваме тези сарита заради целомъдрието
на жените. Това е красотата на тази страна и вие трябва да се издигнете до това ниво. Вие трябва да станете тези гопи
и гопини, които носят радост и щастие на другите с грация, а не да им давате остатъци, огризки. А първото,
първичното, най-доброто, най-висшето. Опитайте и му се наслаждавайте. Най-великото собственичество е да
притежавате някого чрез любовта, нали? Само любов, нищо друго. Не за някаква материя или нещо, а просто любов. А
тази материя има само една стойност, казвам ви, и тя е да изразява любов; това е всичко. Не откривам то да има
някаква друга стойност освен любовта на художника, която е изразена в тези картини и как вие просто оставате без
мисли и започвате да ги наблюдавате. Щом си помислите за притежаване и "това е мое" - главоболие. Отивате в
застрахователна компания; трябва да го застраховате. Винаги се притеснявате да не би някое дете да ги стъпче,
притеснявате се за килимите си, притеснявате се за баните си. За какво? Тя е такава тежест, материята ви е повлякла
надолу. Внимавайте с нея. Така че всички Сахаджа йоги трябва да бъдат нащрек по този въпрос, защото материята
притежава благоприятност. Благоприятността й дава вибрации. Но материя, която е притежавана, губи
благоприятността си напълно. Тя бива обсебена от вас, както бхутовете ви обсебват - вие притежавате материята, а
материята притежава вас. Така взаимното притежаване продължава. Вибрациите се губят. Този вид щедрост, която е
част от Лакшми, е силата на тази страна - самата Лакшми. Ако това е земята на Шри Кришна, коя е силата на тази
страна? Това е Лакшми. А коя е Лакшми? Тя е Богинята на богатството - с едната ръка дава, иначе не е Лакшми.
Другата ръка е така. С тази ръка Тя дава закриля - ашрай. В другата ръка има броеница - отдадена на Бог; или ако няма
броеница, има лотоси в двете ръце. Стои върху лотос, а лотосът представлява какво е уют в дома - красив, розов,
топъл дом. Богат човек, който няма топлина в дома и топлота в сърцето, не може да приеме другите. Даже черният
бръмбар - това ужасно нещо, цялото с бодлички, намира мека постеля в лотоса, който розов на цвят и прекрасен.
Докато хората тук, въпреки че имат пари, се движат като хипита, изглеждащи ужасно. Когато дойдат в Индия, са
облечени в толкова оскъдни дрехи. Имам предвид, че дрехите почти липсват и това е много неловко за индийците.
Индийците смятат за невъзможно да ги гледат. А онези вярват в ходенето без дрехи, в това да изглеждат толкова
грозно. От къде идва всичко това? Това не е Лакшми Татва. Лакшми е изцяло покрита с красива дреха и се носи
традиционно. Тя е много традиционна и е майка. Вие трябва да се държите майчински. Тя стои върху лотос.
Представете си само колко лека е Тя. Лека в смисъл, че в главата Тя си няма материализъм. Ето защо стои върху
лотос, а лотосът е в калта. Тя стои над това. Това е вашата сила, а не т.нар. пари. Ако сложите пари върху гърба на
едно магаре, ще го наречете ли "Лакшмипати" (букв. Господарят на Лакшми; богаташ - б.пр.)? Такъв човек просто носи
тези пари като товар на главата си. В това няма красота, няма величие. Колко притежавате няма абсолютно никакъв
смисъл. Тази идея е толкова извратена в тази страна, толкова перверзна. Знаете, че когато дойдох миналата година,
хората питаха: "Колко ролс-ройса има Тя? Защото ако няма никакви, нямаме интерес." Парите може да са от някаква
далавера или измама, или може да са ги взели от хора, чиито деца са умрели, или може да са продали къщите си, това
нямало значение - ако съм имала ролс-ройси, нямало значение от какъв източник са, било то от мафията или от
някъде другаде. Само си представете!? Това ли е Лакшми Татва? За да промените всичко това, трябва да работите



много упорито. Помислете за това. И ето защо не исках да имам публични програми този път. Казах: "Нека видим, ще
работим върху финото, а Сахаджа йогите трябва да работят сами върху финото. Трябва да го изработят вътре в себе
си. Трябва да го изградят сами. Трябва да направят всички тези неща видими, явни, абсолютно проявяващи се в
техния собствен характер, в темперамента им, във всичко. А сладостта, на която Шри Кришна е символ, е толкова
мила; Той е символ на сладостта. Неговите начини и методи са толкова сладки, като на дете, знаете. Той отиде и изяде
някаква глина или кал, или нещо подобно и майка Му много се ядоса - "Защо си ял това? Отвори си устата." Даже Го
плесна по бузата. Шри Кришна да получи шамар от майка Си? Добре, няма значение, тя Му е майка в крайна сметка.
Той си отвори устата и Тя видя цялата вселена да се върти в устата Му. Тя видя това и се поклони в нозете Му -
толкова е невинно и така невинно, и така драматично. Както веднъж майка Му много се ядоса, защото Той беше изял
всичкото краве масло, понеже много обичаше масло. Но американците не обичат, те слагат настрани цялото си масло;
не зная какво се случва с маслото им. Защо не го изпращате на страните, в които няма масло. То цялото се размеква,
не зная къде е отишло това масло. А те не ядат масло. Маслото е много важно за Вишудхи. Трябва да си слагате малко
от него в носа, трябва да ядете малко масло. Но те не го правят, искат да изгледат кожа и кости. Кришна никога не е
бил слаб. Представете си как Шри Кришна носи (хълма - б.пр.) Говардана с това кльощаво тяло, видите ли, и си стои
така. Той никога не е бил филмов актьор. В наши дни актьорите от киното изглеждат като... (част от записа липсва) ...
"Какво правя по цял ден ли? Извеждам твоите крави, грижа се за тях, а когато се върна у дома, ти Ми се ядосваш. Не
съм взимал никакво масло." И тя Го попита: "А какво си направил с него?" Кришна рече: "Само го дадох на другите.
Изобщо не съм го ял. Раздадох го на другите." И тя Му каза да си отвори устата. И тогава видя пълния акаша, целия
етер да се топи. Притисна Го до сърцето си и каза: "О, Боже, прости ми." Такива прекрасни истории, също за Радха и
Кришна, толкова красиви истории. Не като модерните романси, където не можете да вървите по улицата от целуващи
се, а ако ги попитате накъде са тръгнали, ще ви кажат, че отиват на дело за развод. Такава показност и толкова много
разводи! Каква е ползата от подобна показност в любовта? А любовта на Радха и Кришна е изразена толкова красиво.
Една от историите е, че Радха беше Неговата сила на духовното, а Той отиде като Виттхала в Дварика и имаше петте
елемента отдясно. Той се движете по Дясната страна, а Радха остана във Вриндаван. Така че тези пет съпруги бяха
леко подразнени от Нарада, който винаги създаваше проблеми и им каза: "О, Кришна не ви обича. Той обича само
Радха. Той не ви обича, нали знаете? Вие сте тук, петте съпруги." Та те отидоха и казаха на Шри Кришна: "Ти не ни
обичаш - а Той имаше 16 хиляди съпруги, които бяха Неговите сили; имаше 16 хиляди сили. - Ти не ни обичаш. Обичаш
само Радха и дойдохме да разберем защо." А Той им рече: "Наистина ли? Вярвате ли на това? О, боже, получих ужасни
болки в стомаха, като чух всичко това. - и започна да се превива, цял театър. - Имам ужасни болки, как ще се
излекувам сега?" А те отвърнаха: "Но Ти си Дханвантари, Ти си Лекарят, кажи ни. Божествени лекарю, кажи ни как да
Те излекуваме." И Той им каза: "Единственият начин е да Ми дадете да изпия прахта от краката ви." А те си рекоха:
"Погледнете Го само - много хитро; Той обича Радха, а сега иска ние да Му дадем прахта от краката си. Това е
най-неблагоприятното нещо - да дадем на Бог да изпие прахта от краката ни. Това е прекалено, как можем да го
направим? Той ни играе някакъв номер. Не, не, нищо няма да правим. Няма да направим това. По-добре е да Го боли.
Той се шегува с нас." А Нарада, който беше там, попита: "Наистина ли, това ли е начинът?" Шри Кришна му каза: "Да.
Сега отиди и помоли Радха." Така че Нарада отиде при Радха и каза: "На Кришна Му е зле, получи много лоши болки в
стомаха и казва, че ако някой от Неговите хора Му даде да изпие прахта от крака им, ще се оправи." А Радха отвърна:
"Да, добре. Вземи я, занеси я на Шри Кришна." И свали прахта от краката си и му я даде. Нарада беше удивен. Прахта
беше жълта на цвят, защото прахта във Вриндаван е жълта на цвят. Той попита Радха: "Не се ли страхуваш, че
извършваш грях?" Тя рече: "Не, защото Той е Този, който върши всичко. Защо да се притеснявам за Него? Той връши
всичко за мен. Защо да се тревожа?" Нарада беше доста изненадан. Той не Я разбираше, но занесе прахта до Дварика
и я даде на Шри Кришна. Шри Кришна все още се превиваше и каза: "О, Тя я даде. Знаех си, че Тя ще я даде. - а всички
се изненадаха; Той взе прахта и я изпи. - А сега съм добре." А Нарада Го попита: "Не разбирам, Тя каза, че Ти правиш
всичко. Попитах я какво има предвид - че ако Тя върши грях, и Ти ли също вършиш грях ли?" Шри Кришна му каза:
"Погледни в сърцето Ми." И това, което Нарада видя, беше Сита в сърцето Му, а в лотоса на Неговото сърце Тя седеше
върху лотос и Нейните нозе докосваха тичинките на Неговия лотос, и този лотос имаше същия жълт прашец. Така че
щом Тя беше в сърцето Му, а нозете й докосваха цветния прашец в лотоса на Неговото сърце, какъв грях може да е
останал за Нея? Тя седи в Неговото сърце! Толкова красива връзка. Та ето какъв е Господарят на вашата страна. А с
такъв Господар какво имате тук? Страдащи от рак на гърлото хора, пеещи "Харе Рама, Харе Кришна" и свършващи
като пациенти с рак, пушещи, умиращи от рак, говорещи високо, обвиняващи целия свят, доминиращи целия свят с



този ужасен американски език. Само "р" в тази страна се произнася грешно, а "р" отговаря на енергията и начинът, по
който произнасяте това "ааар" е прекален. Променете го малко. Направете го "р" - просто "р". Направете го мриду,
направете го меко. Направете езика си мек, направете го красив. А не жаргонен, нали? Както една американка дойде
да Ме види и през цялото време Ме сбутваше с лакът. Разбирате ли, бях изненадана от нея. А тя непрекъснато Ми
намигаше, ръчкаше Ме. Тя беше много приятелски настроена, поне се опитваше, и отидохме да гледаме една пиеса, а
тя продължаваше да Ме побутва с лакът и да Ми намига. Всеки път щом Ми смигнеше, доста се шокирах. После тя Ми
казваше нещо, а Аз й казвах, че не схващам. А тя- "О, значи, не можете да разбирате жаргони, така ли?" Казах й: "Не,
мисля, че не го разбирам." А тя Ме попита дали съм говорила някога на жаргон. Отговорих: "Съжалявам, не мисля. Не
зная." А тя - "Ами елате в Америка и тогава ще научите всичко това." И после Ме сръчка силно. Когато се прибрах у
дома, всичко отляво Ме болеше, та съпругът Ми попита какво е станало. Казах: "Седях близо до една американка - ей
това се случи; през цялото време Ме буташе с лакът." Имам предвид, че тя беше много мила, добър човек, любезна,
знаеща, интелигентна и на Моите години, не млада жена. Но усетих, че искаше да бъде като петгодишно дете или нещо
от сорта. В Индия хората не ви смушкват с лакти. И тогава осъзнах, че има голяма разлика в ума на тази жена и че тя
си мисли, че остарява, така че се опитва да се държи като млад човек. После ще пробва да има походка като на вашия
президент. Виждала съм ги всичките - Картър, всеки един. Вижте, те вървят ей така. Когато вървят в самолета, липсва
достойнство. Краката им се движат ей така и скачат изведнъж, стоят ей така, много подскачат. Не можете да
разберете - на тази възраст, с това положение да са нервозни, нали? Би трябвало да има някакво величествено
поведение, нещо достойно. Но напротив, цялото това нещо подскача, разбирате ли. В началото не можах да повярвам,
че това е президентът. Казаха Ми: "Той е дребосък." Рекох: "Добре". А после влезе втори и той беше същият. Рекох:
"Какво му има? - казаха, че е актьор. - Кой ли ще е следващият един бог знае." Имам предвид, че не подхожда на един
президент да се държи така. А вие имате Абрахам Линкълн. Какъв човек! Мисля, че неговите благословии следва да
проработят някой ден в тази страна. Какъв светец, каква личност! И ето това имахте вие, хора, в тази страна - велики
хора; това величие и тази визия сега е изгубена. Имайте увереност в себе си. Ако някоя инкарнация имаше някаква
увереност, това беше Шри Кришна. Даже Христос се предаде в последната минута и каза, обръщайки се само към Шри
Кришна: "О, Боже! Искаш ли да изпия това?" Но Шри Кришна винаги играеше, толкова уверен. (Шри Матаджи пита
някого на марати каква е английската дума за сутрадхар; отговор: контрольор, координатор.) Той е този, който държи
юздата, държащият юздите. Този, който е в кукления театър. Сутра е "нишка" (конец - б. пр.). Балансьорът - сутрадхаар
- е този, който държи конците, който играе. Той балансира куклите. Така че вие трябва да уравновесите куклите, които
се бутат, които вървят ей така; трябва да ги балансирате. Но докато самите вие не сте стабилни, как ще ги
балансирате? Вие трябва да се стабилизирате и ето какво съм дошла да ви кажа за Шри Кришна днес - че вие сте
отражение на това. Вие сте благословени, защото сте свършили добра работа. Имахте пунйас (заслуги - б. пр.) в
последния си живот, ето защо сте родени в тази велика страна. Вие сте търсачи от много високо качество. Но сте го
изгубили напълно. Тази строгост се изгубили, върнете се към нея. Всеки един от вас може да победи всички гурута.
Всеки един от вас може да даде Реализация на хиляди хора. Най-напред всички вие трябва да станете динамични,
състрадателни личности. Само тогава ще изработите това и с толкова много Сахаджа йоги можем да се изстреляме.
Дисциплина, дисциплина. Това е едно от най-важните неща. Дисциплинирайте ума си, самодисциплинирайте се,
защото Той е Йогешвара - Господарят на Йога. Йогешвара - изцяло дисциплиниран, нищо не може да Го възпре.
Никакви изкушения, нищо. Йогешвара беше... Трябва да ви разкажа също тази история, много е интересна. Имаше
един светец, който дойде и заживя на другия бряг на реката, а цариците (съпругите на Шри Кришна - б. пр.) искаха да
отидат и да отдадат почит на този голям светец. Но реката беше придошла, напълно излязла от коритото и водата
преливаше. Те не можеха да я прекосят и отидоха и попитаха Шри Кришна как да я прекосят. Той каза: "Добре, отидете
и кажете на реката - това е река Тапи - че ако Шри Кришна е Йогешвара и е отвъд физическия живот, то да се
отдръпне." А всички те Му бяха съпруги, разбирате ли, познаваха Го като съпруг, та си казаха: Как е възможно?
Толкова е абсурдно." Той им каза: "Отидете и помолете." Защото Той е Свидетелят, Той е Духът. И те отидоха и казаха
на реката: "Ако Той е такъв, отдръпни се". И реката спадна абсолютно, а те се удивиха. Така я прекосиха. Отидоха при
светеца и му занесоха храна. Той изяде доста, седна и поговори с тях; яде каквато храна яде всеки. Както
американците пията кока-кола, така и Аз пия кока-кола. И след това реката отново се надигна. Така че цариците го
попитаха как могат да прекосят реката. А той им рече: "А вие как дойдохте?" Те отвърнаха: "Шри Кришна ни каза нещо
абсурдно, а реката Го послуша." Светецът отвърна: "Добре, сега отидете и кажете на реката, че ако светецът не е ял
нищо, ко изобщо не се е наслаждавал на никаква храна, то да се отдръпне. И реката ще спадне." А жените бяха



удивени. Но отидоха и казаха на реката: "Ако този светец не е ял никаква храна и не се е наслаждавал на никаква
храна, отдръпни се." И реката спадна, а те погледнаха назад. Бяха изненадани. Светецът им каза: "Ето това е
необвързаността на Йогешвара." Това е необвързаност, има я навсякъде - ядете, но пак не ядете; пълна
необвързаност. С необвързаност, постепенно отделяйки себе си, ще постигнете тази сила, ще имате страхотни сили.
След това няма да се притеснявате, че Русия ще ви унищожи; не трябва да се притеснявате за нищо. Вие сте толкова
могъщи, никой не може да пипне тази страна. Но когато самите вие ставате слаби, самата сударшана, великото
колело, което е на върха на тази страна, ще отслабне. То е за вас. То е разположено тук за ваша закрила. Но ако вие
сте слаби, нищо няма да се получи. Вишудхи чакра, трябва да ви кажа, е нещо много важно. Във Вишудхи чакра биджа
мантрите са всичките гласни на санскрит или на Деванаг(а)ри, като А, АА, И, Е, У, ОО, ЕЙ, ЕИЙ, О, ОУ, РУ, РОО, ЛУ, РЛУ,
АНГ, Ъ. Шестнадесет. Има шестнадесет. Така че гласните в речта ви трябва да са наред. Гласните трябва да са
красиви. Не бива да са остри, не бива да се сдъвкват, а трябва да са много чисти и ето какво липсва тук. Както първия
път, когато дойдох тук, с Мен беше г-н Прадхан, който беше човек на протокола и искаше да им каже как да произнасят
"Бхагавати". Не можа да им каже на американците - питаха как точно. Той им каза да произнесат "бха". Те не можаха
да го произнесат, така че той три пъти си дръпна ушите и рече: "Майко, трябва да стана американец, за да им обясня."
Казах му: "Добре, няма значение." Така че той си дръпна устата и каза "Бхегевети", както те го казваха. Така че първо
трябва да накарате устните си да се движат ето така. Опитайте се да ги овладеете. Кажете "бха", не "бхе". Казвайте
всичко ясно - "а"; "аа" е много важна за Вишудхи чакра. Не само че сте развалили езика си, но го разваляте във всички,
защото сте толкова могъщи. Така че се опитайте да използвате устните си, езика си, зъбите си, очите си, носа си,
ушите си по такъв начин, че да ги дисциплинирате напълно. За всички тях се грижи Вишудхи чакра, а най-важното от
всичко е, че егото и суперегото се издигат от тук и покриват цялата глава. Така че трябва да се грижите за вашите
обусловености и его, защото вие си мислите, че нямате традиции, така че имате комплекс за малоценност в Лявата
страна. Това е нелепо. Вие имахте хилядолетни традиции, вие идвате от тези традиции. Да вярвате, че нямате
традиции е нелепо. Така че дори да искате да купите висящ мост от Англия, точно това ли искате да купите? Това не е
начинът. Вие трябва да имате традиция на Духа, а не тези материални традиции. Всички те изчезват като дим. Така че
традициите на Духа, които сте получили от хора като Абрахам Линкълн, трябва да ги развивате. Мислейки за хората
през цялото време - "Ние сме народът. Мислим за народа. Ние не сме сами, трябва да споделяме." Всички вие трябва
да развиете това, ако искате да развиете вашата Вишудхи чакра по един силен начин. Способността за споделяне на
колектива и колективността. Колективността между вас. Но откривам писма, идващи от Канада и Америка, за
случващото се там и казвам, че Курукшетра все още не е свършила, че Хастинапур все още продължава. Пандавите
все още се бият. Колективност - вие сте представители на Вирата, на Колективното същество. Пълен кръговрат и
любов, и обич. Тази любов и привързаност не означават нещо извратено, а чиста любов - чиста любов, наслаждение
на Духа на другия. Вие сте отговорни за това. Ако Аз не мога да оправя Вишудхи чакра, Сахаджа Йога няма да е наред.
Вишудхи чакра трябва да е наред, въпреки че последния път казах, че никога няма да ходя в Америка. Как е
възможно?! Трябва да идвам отново и отново. И вие всички трябва да бъдете все по-велики и по-велики хора,
разбиращи отговорността си към Божественото. Бъдете отговорни. А не че Майкъл е отговорен или някой друг е
отговорен. Всеки един от вас! Вие сте като гласните. Гласните са важни. Без гласните съгласните нямат смисъл. Всеки
е гласна. Всеки трябва да е отговорен. (поднасят напитка на Шри Матаджи) Не е добра за Вишудхи чакра. Не е добра
за Вишудхи чакра. Но ще я изпия, от любов; нали така? Благодаря. Какви плодове имате, шасйа шамалам (?богата
реколта - б. пр.)! Има прекрасна страна - самият Гокул, самият Вриндаван. Много съм щастлива, че можах да дойда
пак. Това е първият Джанамащами, на който съм тук. А днес нося сари, каквото Радха носеше - изцяло ръчно
изработено и боядисано, направено с връзване на всяко възелче, с хиляди възелчета, като хилядата чакас (?сила,
енергия - б. пр.). А какво е нашият мозък? Нищо друго освен самият Вирата. Мозъкът е мястото на Вирата, така че
цялата нервна система се ръководи от този мозък, а умът на Вселената е Америка. Но сега е полудял. Питам: "Каква е
сграда?" - "Психиатрия". "Каква е онази сграда?" - "Психиатрия." Толкова много психиатрии. Бях удивена, знаете ли.
Навсякъде, където отида и попитам каква е някоя сграда, те казват: "Този мост води към другата страна на острова;
психиатрия." Попитах ги: "А какво стана с актрисите, които живееха тук?" Отговориха: "Всички станаха психо. Това е
психиатрия." Мозъкът е полудял, умът на Вселената - луди американци. Така са известни - англичаните са побъркани,
американците са луди; децата се радват. Насилие... Представете си, всичко е точно обратното на това, което би
трябвало да е. Вие би трябвало да сте най-мъдрите, най-здравите и най-уверените хора, а сте умопомрачени. Където и
да идете в Индия, за вас ще кажат: "О, да, хубаво, те са си луди. Как така ли? Те са американци." С етикет -



американците са умопомрачени; това си върви ръка за ръка. Само си представете, нещо задължително. Но всички вие
сте клетките, които са пробудени в мозъка. Установете себе си, уравновесете се и растете. Израствайте като велики
хора. Забравете личните си глупости и личните си ограничения, личните амбиции и личните притежания, забравете
тази личност! Не трябва да бъдете личности, а хора. Знайте го! Този път имаме някои американци тук за Гуру Пуджа и
те не направиха много добро впечатление на хората. Следващият път нека светът да види какво е Америка в
истинския смисъл на думата. Ако имате някакви въпроси, питайте Ме сега и после ще имаме пуджа. Умът, който е
ограничен, трябва да стане неограничен. Не мислете, че имате прекалено много мозък, защото когато започнете да
мислите, полудявате. Той (Шри Кришна - б. пр.) има ум, а вашият мозък трябва да стане едно с Неговия мозък. Вие сте
просто клетки в този мозък. Вие трябва да станете едно с него, тогава сте великят мозък. Вие сте мозъкът на хората,
но ако една клетка в мозъка започне да се мисли за много велика, тя става злокачествена. Хващате рак и ето какво се
случва. А играта на Шри Кришна е винаги шеговита, весела, радостна и щастлива. Просто игра. С тази увереност
трябва да си играем. Не бъдете тежкари, сериозни хора. Някои хора сериозно пият и много сериозно вземат
наркотици. Много сериозно стават тази нелепост, знаете. Някакви въпроси? Някой от аудиторията: Бих искал да
задам въпрос. Шри Матаджи: Да, питай. Въпрос: Винаги се притеснявам за хората в САЩ, които са били притискани
понякога, когато са били малки, че индивидът важи повече от групата. Ние сме наблягали на това. Как може да сме
колективни, ако индивидът е по-важен от групата? И аз се тревожа за това. Шри Матаджи: Ще ви кажа. Индивидът
трябва да израсте, за да разбере, че вие сте колективът. Когато индивидът наистина израсне, когато стане Духа,
осъзнава, че е Духът, защото вие все още сте деца, не сте пораснали. Хората не са пораснали още, не са израснали.
Когато растете, тоест се развивате, когато еволюирате до максималното си състояние, вие ставате Духа и осъзнавате,
че сте колективът. Това не е четене на лекции, не е приказване, а е самата Реализация. Когато станете Духа, Духът е
Колективното същество вътре във вас. И в известен смисъл вие сте това, донякъде. Защо се тревожите за
Афганистан? Защо сте загрижени за Виетнам? Навсякъде където отидете, създавате проблеми. Но се притеснявате за
това. Но когато наистина еволюирате, вие ставате Духа, а когато станете Духа, вие автоматично сте колективни.
Започвате да чувствате другите, започвате да усещате чакрите на другите. Какво можете да направите? Да станете.
Така че пълната индивидуация е пълната колективност. Но това е едностранно. Растежът на егото е рак. Тук индивид
означава голямо, дебелоглаво его. Това е всичко. Това не е индивид. Това е г-н Его, глупакът. То е глупост, истинска
тъпота, казвам ви. А къде сте вие, индивидите? Само вижте. Много глупаво. Както наскоро, имаше един мъж, който
беше от Коломбо и той каза: "Аз съм много добър фризьор и ще дойда да Ви направя прическа." Казах му: "Не искам
прическа. Но ти си луд човек. В салона си имаш всякакви мизерни неща." Той отвърна: "Вие не знаете, това е ново -
това е новата мода за луди хора." Попитах каква е тая нова мода. Той рече: "Не знаете, че всички тия хора са луди. От
колко време сте тук? Те са луди. - попитах защо. - Сега искат да си слагат гума и лепило, за да си изтеглят нагоре
косите. Утре всички ще останат с голи глави. Тогава ще започнат да използват - как им казвате? - перуки." Ето защо
сте изгубили напълно романтиката. Защото, разберете, хората се влюбват в перуките. Къде сте вие, индивидите? Нека
да видя. Всички вие се движите според модите. Ако един носи брада, всички ще носят брада. Ако някой си обръсне
главата, всички го правят. Къде е ваша индивидуалност? Толкова сте впечатлителни. Всеки каквото ви каже, вие го
правите. Не е ли така? Телевизията трябва само да пусне реклама - това е всичко. Всякакъв сорт лудост. Тази поп
музика. Как беше това? (Шри Матаджи пита на марати за група от четирима; отговорът е "Бийтълс".) А, знаете ли как
започнаха Бийтълс? Всъщност този, който ги спонсорира всичко това, беше чичо на един от тях, и беше на кораб. Един
ден се появи като пилот и Ми разказа историята. Той каза, че това, което са направили, е да вземат тези четири
момчета, да ги научат на тази музика, а после да съберат няколко момчета и момичета, да им платят и ги накарали да
дивеят, когато момчетата започнели да пеят; и всички започнаха да го правят. Това е маймунско. Вие сте индивиди.
Но трябва да сте чули за номера със стоте маймуни. Чували ли сте за това? Даже и маймуните могат да го правят. И
ето това е Сахаджа Йога - някой ден ще проблесне искрата в съзнанието, ще видите. Те не са индивиди. Те са
небалансирани, едностранчиви, егоистични и глупави. Имам предвид, че вършат глупости - боядисват си косата; в
наши дни в Англия си боядисват косите в разни цветове. Това ви носи слепота, истинска слепота. Но защо си
боядисвате косите? Да, детето Ми? Въпрос: В кой ден се пада Шабат? Шри Матаджи: Не е важно. Денят, в който
медитирате, е Шабат. За Сахаджа Йога - ние сме отвъд времето. В Сахаджа Йога сте отвъд времето. Но който и да е
бил неделният ден, сега имаме неделя. Няма нужда да го променяме, вече е нагласено. За какво има да се караме?
Тези адвентисти от седмия ден са много коварни хора. Една от Моите племеннички се присъедини към тях и те й
казах: "Не можеш да носиш никакво злато." Представяте ли си?! Каква е връзката между седмия ден и това? Та те й



казаха, че не може да носи никакво злато и тя им аде всичкото си злато. После имаше някаква кражба, т.нар. кражба,
и всичко изчезна. И какво постигат те, и вие, с това? Нищо. Всеки ден за Сахаджа йогите е шабат. Всеки ден. Въпрос:
Майко, харесвате ли чай? Можете ли да си го вземете? Шри Матаджи: Чай ли? Добре. Всички тези противоречия са
създадени за едното нищо и срещу най-висшето, което няма нищо общо с време, пространство, с нищо. Сега се казва,
че няма чудо в раждането на Христос. Че нямало такова чудо като това, че Той е ходел по вода, нищо подобно -
понеже г-н Павел не го е казал. Никога не съм разбирала как този Павел се появи в Библията. Той не е реализирана
душа, няма работа да е там. Така че ако хората вярват в Павел, те вярват във всякакви неща, защото ако един човек
не реализирана душа, когато основе църква, той ще има адвентисти от седмия ден, ще има петдесятничество,
всякакви бхутове, понеже този човек не е реализирана душа. Павел беше обсебен човек, страдаше от епилепсия, но е в
Библията. Можете ли да си представите - епилептик в Библията? Можете ли да го обясните? Епилептик да говори за
Бог. Какво казвате на такова нещо? Епилептик да проповядва за Бог. Както всички луди говорят за Бог. Човек, който е
набожен, трябва да е поне над чертата, нали? Поне като този Д. Лорейн. Той направи много пари и се изкарваше
дважди роден или роден повторно, и този прероден дойде да Ме удари с библия, разберете. Знаете ли тази история?
Как тези хора са дважди родени? Те нямат чувствителност, нищо; много нечувствителни. Въпрос: Майко, как така
можем да развием нашето състрадание? Шри Матаджи: Състрадание е като се наслаждаваме на самото състрадание.
По-добре сега седнете и помислете какво би трябвало да направите, за да изразите по-добре състраданието си към
даден човек. Добре, планирайте, както планирате парите си - така планирайте състраданието си. Как се изразява то?
Като Мен, вижте. Аз играя доста номера от състрадание и е много красиво как хората реагират на него. Какво
казвате? Нали? Аз зная как да си играя с Моето състрадание, нали? И то работи. То действа. Така че вие би трябвало
да го планирате красиво - как да изиграете вашето състрадание, а Бог ви е дал ум, но трябва да имате и сърце.
Излейте го в него и ще се наслаждавате, наистина ще се радвате. Ще ви кажа как веднъж поработих върху една
наистина велика душа, наречена Гагангири Махарадж. Това е интересна история. Този Гагангири Махарадж живееше
на върха на един хълм и никога не се виждаше с хора. Той беше много гневлив човек. Той е Йоан Кръстител и ръцете и
краката му бяха счупени, а той се придвижваше на тигър. Много избухлив човек. Отидох да го видя, я всеки Сахаджа
йоги Ми казваше: "Защо отивате да видите някакъв гуру?" Отвърнах им: "Вижте вибрациите." Така че Аз извървях
целия път, за да го видя, а валеше силно. Предполага се, че той отговаря за дъжда, че може да контролира дъжда. Той
е много едър, силен мъж, а дъждът не спираше и се изливаше ли изливаше. Аз се измокрих цялата, докато стигна, а
той беше много ядосан и седеше на един каменен блок. Само правеше ей така, гневно. Аз му се усмихвах и влязох и
седнах в малката му пещера, докато той се върна. Той рече: "Майко, защо не ми позволи да контролирам дъжда? Това
беше, за да убиеш моето его ли?" Казах: "Не, изобщо не. Аз никога не правя така." Той попита: "Но защо не ми позволи
да спра дъжда? Защо не ми разреши да спра дъжда? Ти цялата се измокри". А вижте, Аз си изиграх върху него това
състрадание. Казах му: "Ти си санйаси, нали? А си купил сари за Мен. Аз не мога да взема сари от един санйаси, така
че трябваше да се измокря, иначе няма да имам извинение." И целият гняв изчезна, разберете, той просто падна в
Моите нозе и заплака, и каза: "Каква любов!" А Аз рекох: "Има и друго нещо - тази вода се стичаше по Моето тяло и
покриваше изцяло тези красиви хълмове и долини, а утре ще имаме цялата пищна зеленина, за да й се радваш, нали?
Какво значение има за Мен дали вали, или не вали? Това е без значение за Мен, Аз съм си добре." И той изнесе
красивото сари за Мен и каза: "Значи си знаела за сарито. Как?" Отвърнах: "Знаех. Любовта знае всичко, нали така?
Любовта ти дава очи, уши, всичко." Опитайте се да простите на другите. Позволете на любовта си да расте. ако Бог не
ви обичаше, нямаше да ви даде Реализация. Най-напред простете на себе си и тогава ще сте в състояние да простите
на другите. Ясно? Сърцата ви вече се отварят. Въпрос: Майко, какво имахте предвид по това, че Махайога идва? Какви
промени ще донесе Махайога? Шри Матаджи: Тя е всичките чакри - този Вирата; това е Махайога. Какво друго? Хората
получават масова Реализация. Но за това всичко във Вишудхи да е наред. Това трябва да се оправи. А после - Агнйа.
Какво е Агнйа? Друго ужасно нещо, наречено Русия, което е лесно за оправяне; не е трудно. Хората там са семпли.
Така че Махайога е всичките седем чакри (питхи - б. пр.) на Сахасрара. Когато цялата Сахасрара е наред, Махайога е
установена. Махайога вече започна в деня, когато разчупих седмата чакра; тогава започна Махайога. Ето защо имаме
хиляди реализирани хора, нали? Знаете ли някога в историята на духовността толкова много Сахаджа йоги да са
седели заедно? Никога. Това започна отдавна. Сега се нарича Крита юга. Крита означава, че вие ще седите сакшат,
тоест в присъствието на Бог. Крита юга. Второ, Крита юга означава "направено". Тя ще бъда установена и завършена.
За целта американците трябва да помогнат, защото Шри Кришна е пълното въплъщение на 16-те венчелистчета;
сампурна - пълен. Надявам се сега да разберете вашата отговорност. Въпрос: Майко, чудех се дали бихте дали име на



Ейми? Шри Матаджи: Утре ще имаме кръщене. Нали? Въпрос: Шри Матаджи, можем ли да донесем дините отпред?
Шри Матаджи: Да, да. Донесох дините за вас. Имате нужда от двама щангисти. Ето идва още един, и трети - трима са
за прасада. Виждали ли сте някога толкова големи? Никога. А как ги намерих, това е Сахаджа... всяка тревичка... И Аз
просто ги видях. Кристин каза: "Никога не съм виждала толкова големи дини."
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Пуджа на Шри Ганеша Хотел “Рифелберг”в Цермат, Швейцария – 02 септември 1984 г. Моята радост нямаше граници,
когато дойдохме да боготворим тази свещена планина (Алпите и връх Матерхорн, който е свайамбху на Шри Ганеша –
б.пр.), на която сме дали името Ганарадж. Понякога думите не са в състояние да издържат напора на вашата радост.
Аз идвам при вас като символ на вашата Майка, но първият Син, който бе създаден, беше Шри Ганеша. А после когато
Майката Земя беше създадена като символ на Майчинството, Тя създаде много Шри Ганеши в тази Вселена. В
космоса звездата, която се нарича Марс, е Шри Ганеша. Всички тези символи бяха създаден за вас Сахаджа йогите, за
да ги разпознаете. Лесно е да се разпознаят всички тези символи ако сте реализирана душа. А в миналото имахме
много реализирани души от високо качество и те разпознаха, откриха символите на Шри Ганеша много отдавна.
Индия е микроскопична форма на цялата Майка Земя. По такъв начин в триъгълника на Махаращра имаме осем
(свайамбху на) Шри Ганеша, които излъчват вибрации, и те бяха разпознати от великите светци на Махаращра. Но
както сте видели, с благосклонността на тези светци специално Махаращра е създала човешки същества, които имат
шраддха (чиста вяра, упование – б.пр.), като най-висш израз на чувствата и ума им. Поради това благородно
проникновение на ума, винаги когато видят нещо от такова възвишено естество, мислите на тези хора се насочват
към Бог. Благодарение на светците от този щат, хората имат тази чувствителност и тази наклонност. За нещастие на
Запад, където шраддха е нещо много повърхностно, всичко възвишено отвежда хората до нещо много мръсно,
порочно, несвято. Вместо да се отдадат на Върховното и да се наслаждават на неговото величие те се привързват към
нещо много телесно, което принадлежи на плътта. Но от друга страна хората, които живеят по един обикновен начин в
селата, сред природата, трябва да са осъзнали значението на тази свещена планина. Преди хиляди и хиляди години
Майката Земя започна да ражда Нейния Шри Ганеша. В началото там, където се извисяват Хималаите, имаше огромен
океан. Хималаите постепенно започнаха да излизат от океана, гладки като Шива Лингам, което е израз на
проявлението на животните; техните мозъци са гладки. Но когато Хималаите започнаха да излизат от водата, Майката
Земя беше изтласкана встрани. И Майката Земя започна да нагъва Своето сари, може да се каже. Когато това
движение започна, сарито създаде вълни от вибрации по такъв начин, че на дадени места то се повдигна до
положение, в което заприлича на Шри Ганеша. И в началото пак беше гладко. Но после, много по-късно, все повече
гънки започнаха да се появяват, когато човешкият мозък започна да развива своето его. Така цялата тази Земя се
издигна и друга земя се съедини с нея така, че се образува връх. Суперегото беше избутано и доведено до
най-високата точка. Това се синхронизира с човешкия мозък, защото цялата Вселена също така е представена в
нашето тяло. Централната ос на Майката Земя действаше като гръбначен стълб. Чрез това събитие в Хималаите
отново имаше голям натиск върху всички планини, които трябваше да бъдат сътворени като Шри Ганеша и те
получиха окончателните си форми. И върхът беше сътворен. Така Майката Земя като Гаури създаде всички тези
(форми на) Шри Ганеша. На другия край на тази верига трябва да е най-високата планина, защото тя е изтласкана
най-много. Мон Блан трябва да е по-висок от нея. Разбирате ли, когато тази планина (Алпите – б.пр.) бе изтласкана,
Хималаите бяха стигнали до определена височина, до определено положение, а после вълните създадоха Шри Ганеша
с определена височина, не твърде голяма. Така например Майката Земя беше притисната повече от дясната страна и
егото се прояви в Мон Блан, разбирате ли. А от другата страна беше сътворен друг Шри Ганеша - в другия край, близо
до Даржилинг. Така Шри Ганеша беше изразен дори в Даржилинг и там имаме същия червен цвят. Виждала съм друг
Шри Ганеша, създаден в Делфи, където се говори, че се намира Набхи на Майката Земя. Също когато Шри Шива
Лингам е създаден, заедно с него винаги има сътворен един Шри Ганеша, както в Амарнатх, където една капка вода
пада върху определена площ и създава лингам. Освен това друга капка пада на другата страна и оформя Шри Ганеша,
точно лицето му. И така, океанът е Бащата, а Майката Земя е вашата Майка. Но когато Майка Земя стане планина, Тя
се нарича Отец. Причината е, че на тази височина Тя може да задържи Бащата на върха на главата си под формата му
на сняг или дъжд. Ето така Майката става Бащата и така Тя може да изпълнява пълната функция на Отец и Майка.
Само в това състояние Гаури, Дъщерята на Планините, зачена Шри Ганеша без помощта на Бащата, непорочно.
Чистотата на снега е сто процента и той покрива Майката 3емя, формирайки Невинността. Цялата нечистотия и
мръсотия, която влиза в океана, се пречиства от слънцето, което също е Шри Ганеша, и се връща на върха на
хълмовете и планините (като дъжд или сняг – б.пр.), за да ги покрие. Но за Ганеша е голям проблем да съществува в
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една страна, в която не го почитат. Хората нямат чувство за уважение. Те винаги се стремят да се изкатерят върху
него с много егоистичните си амбиции, които са на много ниско и повърхностно ниво. Но когаго погледнете на
планините по този начин, идеята, която би трябвало да споходи едно добро човешко същество, би била: “О, Боже, аз
мога да Те видя в тази фина форма. Как да победя моето невежество? Как да изкача планината на арогантността, за
да видя Теб?” За един егоистичен ум планината е за радост на очите и е радост, която в действителност не е такава, а е
вид удоволствие за очите, които гледат. Егото на подобни хора е предизвикано и те искат да изкатерят планината,
така че кажат: “Ние сме по-високо от тебе”! В Индия си имаме Хималаите от хиляди и хиляди години, но никой никога
не помисли да ги изкатери! Когато дойдоха англичаните, за първи път те започнаха да правят това. После французите,
португалците, испанците, всички те го направиха, а индийците ги гледаха озадачени: “Какво правят те? Защо те искат
да се катерят по планините ? По-добре е да ги гледаме от разстояние и да ги обожаваме отколкото да се катерим по
тях за да умрем!” Но този егоистичен ум може да отиде още по-далеч, както е в Швейцария - хората се опитват да
карат ски по тези планини, спускайки се надолу по склоновете! При всички случаи вървят надолу. И си чупят краката.
Казах на един Сахаджа йоги, който искаше да дойде тук да кара ски: “Не ходи там. Не е позволено в Сахаджа Йога.” И
той се върна със счупени крака. Така във всяко едно отношение игрите също са такива, че са просто едно
задоволяване на егото. Мога да разбера малки деца да се спускат със шейна, но големи, възрастни хора да се кълчат
така с часове.. Нямат ли си друга работа за вършене? Това показва, че нямат каквато и да е зрялост, а все още са
глупави деца, играещи със снега. Чрез всичките тези действия, това, което става, е че свещените места заприличват
на гробища! Представете си, вместо да слагате цветя на Шри Ганеша, вие поставяте мъртви тела върху Тялото Му. И
докато карате ски, да забивате тези твърди пирони в тялото на Шри Ганеша! Наистина! Липсва чувство за уважение.
Вероятно не уважаваме себе си, не сме достатъчно зрели. Първото нещо, което трябва да се случи, е човек да събере
ръце в поклон към Шри Ганеша и просто да види тези неща. Точно това трябва да стане със всички Сахаджа йоги. И
така трябва да се развие невинността, за да имате това уважение. Ако не сте невинни, не можете да уважавате. И в
Невинността не смятате, че сте най-мъдрите от всички и не правите всеки на глупак. Нито пък играете игри и не
унижавате хората. Но това, което видях - дори след идването ви в Сахаджа Йога - е най-лошото: видях хора да играят
игрички след идване в Сахаджа Йога! Те клюкарстват и говорят всякакви неистини, които Аз никога преди не съм
казвала. Чувам толкова различни неща, че съм изумена как Сахаджа йогите са такива създатели на клюки. Това ли е
начинът, по който Шри Ганеша би ли се държал към Майка си? Мислейки се за велики, да казвате: “Майка каза така и
така, това се случи, онова се случи.”? Егото е анти-Невинност и за това тези безсмислени клюки, които хората
създават - което Аз не мога да разбера - са толкова отвратителни. Аз просто не мога да ги разбера! Например имаше
една жена, за която никой не искаше да се ожени, и само един човек прие да се ожени за нея. И сватбата се състоя.
Обаче тази жена, или вероятно някой като нея, разпространил слухове, че тя била най-красивата и всеки искал да се
ожени за нея, всеки вдигал ръце! Аз никога не съм искала хората да вдигат ръцете си! Изобщо не е така! Когато чух
това, бях възмутена. Никой не искаше да се ожени за тази жена! Има всякакви неща, които сте получили от миналото
си и трябва да се опитате да се измъкнете от тях, в противен случай не можете да се издигнете високо. Човек, който не
е невинен, не може да боготвори Шри Ганеша. В дясната си ръка Той държи параша (малка брадва – б.пр.) - би
трябвало да знаете това - ужасен инструмент. Разбирате ли, с един удар Той ви отрязва главата, като с гилотина!
Онези, които не са невинни, играят игри, опитват хитрости, клюкарстват, отдават се на мръсотии, Той ги срязва.
Невинността е нещо много остро! Тя не прави никакъв компромис, както можете да видите в живота на Христос. С
хобота си Шри Ганеша подхвърля хората наляво и надясно и ги изхвърля. Той наблюдава известно време и ако хората
остават недозрели, биват изхвърлени от Сахаджа Йога. Никой не бива да мисли, че щом сте получили Реализация
можете да бъдете в Сахаджа Йога, без да не поемете пътя на Невинността. Невинността ви дава пълна искреност, а
Ганеша е съдията и Той е този, който ви изхвърля в периферията. Като по допирателна излизате от Сахаджа Йога. И
когато излезете от Сахаджа Йога, започвате да слизате все по-надолу и по-надолу и тогава можете да развиете
ужасни болести на Муладхара чакра. Онези, които са ударени от Него, са най-зле. Бъдете внимателни ако сте се
приближили близо до Него! Застанете лице в лице със себе си, вижте себе си, наблюдавайте себе си. Друго нещо,
което Ми казаха, е, че някои хора, които не допринасят нищо друго за Сахаджа Йога освен неприятности, се смятат за
големи Сахаджа йоги. Ако някой разумен Сахаджа йоги започне да говори нещо смислено на другите Сахаджа йоги,
този субект проявява дясната си Вишудхи, притискайки здраво другия, за да му покаже, че уж говори защото дясната
му Вишудхи е блокирала. Много е коварно! Сега ви казвам: не трябва да играете игрички, защото вредите на себе си.
Онези, които се смятат, че могат да си играят с вратичките трябва да знаят, че имат примка на шията. Както падналите



ангели ще стигнете до най-големите висини или дълбочини на блатото. Затова опитайте се да бъдете искрени към
себе си. Всяка нация има всякакви проблеми, всякакви грехове, които извършва или е извършила. Те повече не бива
да бъдат като етикет за вас. Ако една страна е била коварна, тогава вие трябва да бъдете невинни. Ако произлизате от
клан на хитреци, трябва да бъдете невинни. Ако произлизате от клан на разбойници, то трябва да бъдете
изключително бдителни. Ако произлизате от романтичен род, трябва да бъдете изключително чисти. Вие трябва да
бъдете противоположността на всички онези грехове, от които страдаме. Ако сте светлината в мрака, вие трябва да
блестите, а не да сте тъмни; трябва да давате светлина в мрака, да давате на тъмнината, а не да поемате мрак върху
себе си! Следователно, ако вие наистина чувствате, че миналото на вашата страна е било такова, по-добре го изучете и
знайте за себе си, че просто вие трябва да бъдете различни. Едни обичат комфорта, те трябва да избягат от него. Други
обичат удоволствията, те трябва да се откажат от тях. Трети са съблазнени от жени и мъже, от пиене и всякакви
такива роботи, те трябва напълно да се откажат и да приключат с това. Има по-дълбоки грехове, които ние имаме:
коварство, агресивност, хитрост. Всички подобни неща трябва да бъдат изучени и да се разбере, че преди всичко
онова, което трябва да направим за нашата страна, е да излезем от това, както лотосите от блатото. Ако вашата
страна е расистка, вие трябва да бъдете напълно интегрирани личности. Подобно на това, трябва да бъдете
противовес, да се издигнете по-високо от останалите, за да им дадете подходящия пример. Мога да ви кажа, че Шива
търпи много глупости, защото обича да прощава, а Принципът на Вишну се опитва да си играе с хората и да ги наказва
или убива. Но Ганеша Татва (Принцип – б.пр.) няма никакви компромиси и когато се превърне в Екадеша Рудра и
Христос дойде в тази форма, тогава няма да има никакви компромиси, никакво “Матаджи, ...”, никакво хленчене,
никакво спорене, нищо. Самият Шри Ганеша ще хвърля хората в ада. Така че внимавайте с това! Днес в присъствието
на Шри Ганеша трябва да дадете един обет: “Каквото и да е миналото на моята страна, аз ще стана обратното на него!”
В този смисъл бих казала, че индийците не са много добре с парите, в паричните дела могат да бъдат много ужасни и
понякога създават проблем с паричните дела. Затова човек трябва да знае, че трябва да бъдем абсолютно бдителни
що се отнася до парите. Не е достатъчно само да бъдем невинни, а нещо повече от това - то трябва да бъде доказано,
хората трябва да видят, че сте невинни. Така например попитах Моя зет - той е много честен човек - дали това би било
честност, а той отговори: “За външни цели може да е честност, но не е в същността на честността.” Следователно, ето
така трябва да бъдете честни - в самата й същност. А същността на честността е Невинността. Същността на
искреността е Невинност. Същността на красотата, на великолепието е Невинността. И Невинността е тази, която ви
дава пълна необвързаност. Следователно, когато се покланяме на такъв символ на Невинността ние трябва да знаем
какво сме направили за себе си. Каквото и да е било вашето минало, приключете с него. Бъдете точно обратното на
това, което е било лошо преди. Решително против всичко, което сте били преди, в тъмнината. Това е белегът на вашия
характер и на вашата мощ и ще покаже на света, че вашият Дух, който е озарен във вас, ви е дал тази сила и това ново
измерение. Следователно, вторият обет, който трябва да дадем пред Шри Ганеша, е: “Аз ще бъда честен към себе си.
Аз няма да се заблуждавам за сметка на някой друг.” Обаче третото велико нещо при Шри Ганеша е, че за Него не
съществуват никакви Богове освен Неговата Майка. И вие знаете всичките истории за Шри Ганеша, как Той почиташе
Своята Майка. Защото Той знае, че Неговата Майка е Силата и че Той е източникът на вашата мъдрост. Той е
въплъщението на мъдростта и най-голямата мъдрост, която Той има е, че е по-добре да се боготвори Майката от
когото и да е друг, защото Тя е Силата. Според Него, дори ако трябва да срещнете Отеца, първо трябва да минете през
Майката. И второ, Отецът е само Свидетел. Цялата сигурност на Шри Ганеша, всички Негови сили, цялата Му красота,
Невинност произтичат от Неговата Майка. Следователно третият обет, който трябва да дадете, е: “За нас нашата
Майка е толкова могъща, така че защо трябва да се страхуваме от нещо? Ако Тя ни даде мъдрост, защо трябва да я
търсим някъде другаде?” Понякога Аз изглеждам много невинна, но смятам, че Моята невинност е съвършена
интелигентност. Разбирате ли, това е причината защо на хората им отнема време да приемат. Но хората, които са като
Шри Ганеша, който е Най-мъдрият от всички, “знаят” номера. Другият обет, който ние днес трябва да дадем е, че ще
уважаваме всеки един Сахаджа йоги от сърце, защото сте направени във формата на Шри Ганеша. Ние няма да се
подиграваме, няма да се присмиваме. Докато са в Сахаджа Йога, трябва да ги уважаваме. Но те могат да бъдат
изхвърлени, да напуснат. Докато това не се случи, не налагайте егото си върху другите. Не мислете, че разбирате
всичко. Не си мислете, че знаете всичко. Уважавайте всеки човек не за това, което е прочел или е научил, а защото той
е една велика душа. Чувствам, че целият Запад страда от една простичка болест – те не знаят как да уважават никого.
Няма да приемат нищо, което не допада на техните мозъци, нито пък ще го уважават. С тяхното его искат да съдят
всеки, да осъждат всеки. Приключете с това! Кажете на себе си: “Аз не зная нищо. С егото си бях един кръгъл глупак.”



Смирете се във вашите сърца, отворете сърцата си и се обичайте един друг. Уважението и любовта са двете неща,
които трябва да обещаете на Шри Ганеша. Ако не можете да направите това, вашето духовно издигане ще бъде много
трудно. Да ви благослови Бог! Днес Аз специално ви разказах за Шри Ганеша, тъй като имахме толкова много сватби.
И ще ви се родят деца. Но не си въобразявайте, че ви се ражда някой Шри Ганеша. Някои хора имат такива глупави
идеи, виждала съм го. Ви сте тяхното доверие (на децата – б.пр.), вие трябва да се грижите за тях. Преди всичко те
трябва да се развият на нивото на Шри Ганеша. Трябва да ги оформите по този начин. И дайте им повече спокойствие,
повече внимание. Усещам, че ако в детството не са масажирани цялостно, децата стават много нервни. Следователно,
важно е да разберем как създадем всякакво удобство за детето и да се грижим за него, но не и да го разглезваме.
Това е голяма благословия на Шри Ганеша, защото Той е този, който създава детето в утробата на майката. Той
подбира лицето, цвета, всичко. Със Своята магнитна сила Той успява да привлече подходящия вид гени. Той върши
всички тези неща за вас. През цялото време е зает, никога не почива. Толкова е изпълнен с радост и работлив. Никога
не се оплаква. Той е такава подкрепа на вашата Майка. Затова се казва, че Той е подкрепата на Кундалини. Също
когато Христос беше създаден, беше казано: “Ти ще бъдеш подкрепата на Вселената.” Всички вие също сте Моя
подкрепа. Но вие трябва да сте силни опори, защото Аз съм всеобхватна личност. Следователно, за да Ме
поддържате, трябва да бъдете изключително силни и всеотдайни, защото Аз съм ви направила по подобие на Шри
Ганеша. Да ви благослови Бог!



1984-0908, Shri Mahalakshmi Puja: She connects you to God

View online.

Пуджа на Шри Махалакшми Мюнхен, Германия – 8 септември 1984 г. Днес е велик ден – Махалакшми Пуджа.
Махалакшми е инкарнация на Лакшми, силата на Вишну. Само Тя инкарнира. Принципът на Махалакшми е роден от
Лакшми, която е силата на Шри Вишну. Когато в човешкото същество се появи желанието да се издигне по-високо,
Принципът на Лакшми се превръща в Принцип на Махалакшми. Да речем на Запад хората имат в изобилие Лакшми
/богатства – б.пр./, така че искат да се издигнат над този принцип и стават Махалакшми. В съзнанието този принцип
въздейства върху материята като естетика – хората се интересуват повече от естетическото, отколкото от
притежаването на вещи. И когато започнат да се извисяват все повече и повече в тяхното осъзнато търсене, откриват,
че вниманието трябва да е насочено повече към естетическата страна на нещата, отколкото към материалната им
стойност. А когато желанието се прояви в човешките същества, едва тогава Лакшми инкарнира като Махалакшми. Тя
инкарнира за първи път като Махалакшми, когато Рама дойде на земята. Също се инкарнира като Радха, когато Шри
Кришна дойде на земята. А когато се появи като Мария, това беше Махалакшми, която роди детето си като Господ
Исус Христос. А детето, което Тя роди, беше великата личност на Махавишну. Тази Махавишну Татва също е
представена или, можем да кажем, има други аспекти, които са се раждали на земята като двамата синове на Сита. Те
инкарнираха като Махавира и Буда, като Хасан и Хюсеин. Също по време на пророците Махалакшми инкарнира като
чиста връзка между тях. Например, Джанаки - дъщерята на цар Джанака – беше Сита. После Тя дойде на земята като
дъщерята на Мохамед Сахиб. А после се появи като Нанаки – сестрата на /Гуру/ Нанака. И Тя пребиваваше като
чистата връзка с тези гуру. Така че величието на Махалакшми е в това, че единствено чрез Нейната сила Сушумна е
покрита от Кундалини. Тя е енергията на нашата еволюция. И само чрез Нейната сила сме се издигнали до човешки
същества и чрез силата на Нейния син ще станем по-висши хора. Затова значението на Махалакшми е толкова важно
за всички Сахаджа йоги. Защото Тя ръководи нашата Вишну Татва до нейната кулминация, до нейната цялост, което е
принципът на нашата еволюция. Следователно Тя е даващата дхарма, тя ни дава дхарма и Тя е даващата истината. Тя
е тази, която ни свързва с нашия мозък – целият мозък е система на Махалакшми. И Тя е тази, която излага цялото
познание като истина пред нас, върху централната ни нервна система. Но на нивото на Вирата, когато Вишну става
Вирата, великото Първично същество, тогава Тя се нарича Виратангана, тоест силата на Вирата. Това са инкарнациите
на Махалакшми, за които съм ви говорила. Може много да се говори за Махалакшми Татва. Всички вие сте
благословени от нея. А днес се спомняме за Нея като за великата инкарнация на Мария, която е толкова велика,
защото трябваше да понесе ужасните мъки в сърцето си, въпреки всички сили, с които разполагаше. Тя беше
изключително могъща жена. Но въпреки това понесе всички страдания на Христос в своето сърце. И по Нейно
настояване и желание Христос трябваше да се разпъне, така че хората да могат да възкръснат. Веднъж индийците Ме
попитаха какво е направила Тя, за да бъде Махалакшми, какво е постигнала? Отговорих им: „Въпреки всичките си
сили да го понесе. Да изиграе целия театър трябва да е ужасно трудно”. Така че Тя е Изкупителят и Тя ви свързва с
Бог. В смисъл, че Тя е мостът. И Кундалини се издига по този мост, а Кундалини е Махакали. В Индия имаме храм,
който сте посещавали – храмът на Махалакшми в Колхапур. И там, когато хората пеят, когато почитат Махалакшми, те
казват „Уде, уде, Амбе”. Тогава пеят: „О, Амбе, Кундалини, издигни се”. А Кундалини е потенциалът на трите енергии –
Махакали, Махалакшми, Махасарасвати – защото тя е първичното желание. Защото тя е Светият дух, така че съдържа
тези три сили в себе си. Както Ади Шакти има и трите сили - Махакали, Махалакшми, Махасарасвати. Така за нас днес
е велик ден, защото Махалакшми ни е помогнала толкова много, толкова много са Нейните благословии. Тя се грижи
за нашето благосъстояние, Тя е тази, която се грижи за всички наши проблеми на изкуплението, Тя е тази, която дава
всевъзможна помощ на нашите чакри и ги коригира. И Тя е тази, която ни дава цялото материално и физическо
благосъстояние, така че трябва да Й бъдем много благодарни днес. Трябва да Й благодарим. И днес е рожденият ден
на Грегоар. Така че искам да му благодаря, за това че Ме накара да дойда в Мюнхен, защото имахме такава страхотна
програма. Нека Бог да благослови всички вас. Преди да започнем пуджата, трябва да кажа, че Хюго беше много
полезен, много активен. Той измина целия път от Австралия до тук заедно с жена си. Трябва да кажа, че заради него
съм тук. Като знак за Моята любов и признателност за тяхната усилена работа, бих искала да им дам сервиз за вечеря
с платинена линия, защото платината е цветът на Махалакшми... Защото Махалакшми също е Анапурна. Тя снабдява
хората с храна. Може да се каже, че Махалакшми е най-голямата Груха Лакшми. Нека Бог да ви благослови всички.

http://amruta.org/?p=42428




1984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja: Rudra is the destructive power of Shiva

View online.

Пуджа на Екадеша Рудра Комо, Италия – 16 септември 1984 г. Взехте ли новото записващо устройство? Това ли е?
Насочено ли е добре? Днес правим специална пуджа, извършваща прослава на Екадеша Рудра. Рудра е
разрушителната сила на Шива, на Духа. Една сила, която е Неговата природа, е прошката. Той прощава, защото сме
човешки същества, правим грешки, вършим грешни неща, изкушаваме се, вниманието ни се нарушава, така че Той ни
прощава. Прощава ни също когато разваляме нашето целомъдрие, когато правим неморални неща, когато крадем и
вършим нещо против Бог или говорим лошо за Него. Той прощава нашата повърхностност, ревност, лъст и гняв. Също
Той прощава нашите обвързаности, дребнава завист, суета, чувството ни за собственост. Прощава всички наши
егоистични прояви и подчинението ни на лоши неща. Но всяко действие има съответното противодействие и когато
прощава, Той мисли, че ви е дал голям знак за благоразположение. И това противодействие изгражда в Него нещо
като гняв срещу онези, на които е било простено, а се опитват да правят по-големи грешки. Още повече след
Реализацията, защото след нея имате такава благословия – вие получихте светлината и при тази светлина
продължавате да се държите за змията, Неговият страшен гняв нараства, защото вижда колко глупави сте били. С
това ви казвам, че особено след Реализацията Той е много по-чувствителен към хората, на които е простено и им е
дадено нещо толкова велико като Себереализацията. Ако пак вършат грешки, тогава Той е много по-гневен. В крайна
сметка прошката намалява, а гневът се увеличава. Но когато Той прощава, в резултат на тази прошка вие изпитвате
благодарност и тогава благословиите Му започват да текат към вас. Той ви дава огромната способност да прощавате
на другите, укорява гнева ви, успокоява похотта ви, смекчава алчността ви. Като красиви капчици роса, Неговите
благословии се сипят върху нашето същество и наистина ставаме много красиви цветя, и засияваме в ярката
светлина на Неговите благословии. Той използва своя гняв или разрушителните си сили, за да разруши всичко, което
се опитва да ни притеснява. Той закриля реализираните души навсякъде и по всякакъв начин. Негативните сили се
опитват да нападат Сахаджа йогите, но всички биват неутрализирани от Неговата страхотна закриляща сила. Чрез
Неговото вибрационно съзнание сме водени по верния път. Всичките Му прекрасни благословии са описани в Псалм
23 – “Господ е моят Пастир”, описано е как се грижи за вас като Пастир. Но Той не се грижи за злите хора, а ги
разрушава. Онези, които влизат в Сахаджа Йога, но продължават да носят злата си природа, биват разрушени. Тези,
които идват в Сахаджа Йога, но не медитират и не се извисяват, са разрушени или са изхвърлени от Сахаджа Йога.
Онези, които мърморят против Бог и живеят по начин, който не приляга на един Сахаджа йоги, биват отстранени от
Него. Така че чрез една от Своите сили Той закриля, а с другата отхвърля. Когато Неговите разрушителни сили са
развият прекалено, тогава казва, че Екадеша Рудра е активна. Екадеша Рудра ще се прояви, когато самият Калки
започне да действа - тоест разрушителната сила, която ще разруши цялата негативност върху Земята и ще спаси
всичко, което е положително. Така че за Сахаджа йогите е много необходимо да ускорят възхода си, а не да се
задоволяват със социалния или семейния живот или с всички благословии, които Бог вече ви е дал. Ние винаги
виждаме какво Бог е направил за нас, какви чудеса е сторил за нас, но трябва да видим какво сме направили ние за
себе си, какво правим за собствения си възход и израстване. От единадесетте сили - Екадеша означава “единадесет” -
пет идват от дясната страна на вашия Войд и пет от лявата. Първите пет леви Рудри идват (от Левия канал – б.р.) ако
сте коленичили пред фалшиви гуру, ако сте чели фалшиви книги, ако се намирате в компанията на неподходящи хора,
ако сте симпатизирали на хора, които са следвали лоши пътища, ако самите вие сте агенти или гуру на такива грешни
хора. Тези пет проблема могат да бъдат разрешени ако напълно изоставите всичко погрешно, което сте правили. А
Мохамед е казал, трябва да се бие шейтана, тоест сатаната, с тока на обувките. Това не бива да се прави механично, а
от сърце. Много хора, идвайки в Сахаджа Йога, Ми казват: „Моят баща следва фалшив гуру. Бащата на еди-кой си
следва фалшив гуру”. И се обвързват с бащите, майките, сестрите си и т.н. и обитавайки се да ги измъкнат от тези гуру,
също се оплитат. Други пък отстъпват пред други сили, като Морийн например, която беше с Мен. Нейните родители и
родителите на съпруга й искаха дете й да бъде кръстено. Казах й, че детето не бива да бъде кръстено, защото е
реализирана душа. Но тя не можа да устои на натиска и го заведе да го кръстят; и детето стана много странно,
държеше се направо като лудо. После Морийн изостави всичко това и беше спасена. Но ако, да речем, имаше второ
дете и беше сторила същото, то второто й дете щеше да бъде много зле. Проблемът със Сахаджа йогите е, че всеки,
който е дошъл на програма по Сахаджа Йога, се мисли за Сахаджа йоги. Това е така. Или би трябвало да имате голяма
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чувствителност, или да имате усещания по тялото си, или чрез вашата интелигентност, да разберете какво е Сахаджа
Йога. Една личност, която е все още негативна, винаги е привличана от друга много по-силно негативна и не разбира,
че другият човек е силно негативен, а се впечатлява. При тези обстоятелства тази личност ще бъде засегната лошо от
негативния човек и Шри Шива няма да може да я закриля. Човек не би трябвало да изпитва симпатия към някой,
който е негативен, дори и да е луд, дали не е съвсем добре, дори и да е роднина или нещо подобно. Никаква симпатия.
Напротив, трябва да изпитвате един вид гняв към този човек, един вид необвързаност – гневна необвързаност. И това
гневно необвързване е единственият момент, когато трябва да се ядосвате. Но съм виждала хора, които се ядосват на
много добри Сахаджа йоги, но не и срещу съпруга или съпругата, които са крайно негативни. Когато Екадеша Рудра
започне да действа по тези пет места отдясно, тоест започне да се движи отдясно, понеже идва от левия Воид към
дясната страна (Шри Матаджи показва дясната половина на челото – б. ред.), тогава човек започва да става
негативен, но да действа с егото си. Такава личност може да вземе нещата в свои ръце и да каже: “Аз съм еди-какъв
си Сахаджа йоги и затова трябва да правим точно това и да се държим така.” И да започва да нарежда на хората,
може да направи какво ли не. И някои посредствени или полу-йоги могат да се опитат да разберат тази личност, но
по-голяма част ще знаят, че тя е на път да излезе от Сахаджа Йога. И така, всички подобни неща водят до натоварване
на Лявата страна, или можем да кажем, на главата, в дясната страна на медха (мозък – б. ред.), мозъчното полукълбо -
на санскрит мозъкът се нарича медха. Десностраността идва от идеята, която хората имат - “Самият аз съм велик
гуру”. Те започват да проповядват Сахаджа Йога сякаш са станали големи гуру. Познаваме хора, които изнасят големи
лекции на всякакви програми, но никога не позволяват да се пускат Мои лекции. Мислят си, че са станали експерти.
После някои от тях казват, че понеже са станали толкова велики, нямат повече нужда от никакъв футсоук, нито от
медитация. Има и такива хора. Други казват: „Грехът не може никога да ни докосне, защото сме Сахаджа йоги. Ние
сме много еволюирали души”. Но най-лошите са онези, които само си служат с Моето име, казвайки: „Майка каза така
и затова и аз го казвам”, когато Аз никога не съм казвала подобно нещо. Всичко това е фалшиво. Някои използват
парите на Сахаджа Йога и експлоатират Сахаджа Йога, а понякога използват и Сахаджа йогите. Такива хора стават
много неблагоприятни. Всеки, които се опита да направи подобно нещо, ще излезе от Сахаджа Йога опозорен. Човек
никога не бива да се доближава до подобна личност, не бива да има нищо общо, нито да изпитва симпатия към
подобна личност. Защото тази неблагоприятност ще нарани всеки, който е около нея, така че е по-добре да се стои
настрана. Когато тези десет Екадеша Рудри (от двете страни на челото – б. ред.) са развити, тогава със сигурност
човек хваща рак и ужасни нелечими болести. И по-специално ако единадесетата - тази на Вирата, на колективността -
е също засегната, тогава човек не може да се измъкне от тези болести. Но ако даже пет от тези сили се комбинират с
Муладхара чакра или с Агнйа, то човек хваща много сериозна срамна болест. Поради това Аз често повтарям:
“Внимавайте за вашата Агнйа.” Защото това е едно от най-лошите неща. Ако започне да се комбинира с Екадеша
Рудрите, с част от тях, тогава всичко може да случи на такъв човек. Той може да попадне в ужасен инцидент, внезапно
може да бъде ударен, може и да бъде убит от някого. Всичко може да се случи на човек, които има едновременно
блокаж в дясна Агнйа и някоя от Екадешите, лява или дясна. Това означава, че ако една от тези пет Рудри (отляво на
челото, но идващи от Десния канал – б. ред.) –която и да е – се комбинира с Агнйа, то закрилящите сили на Бог са
минимални. И така, пазете Агнйа в ред. Да речем, сега Аз говоря – вие би трябвало да Ме гледате постоянно, за да
бъдете в съзнание без мисли и вашата Агнйа да бъде успокоена. Не пилейте вниманието си наляво и надясно, през
цялото време. Постепенно ще установите, че вниманието ви се неутрализира в съзнание без мисли и то ще бъде
фиксирано по такъв начин, че да не се тревожите повече за нищо. В съзнание без мисли никой не може да ви засегне,
то е вашата крепост. Чрез медитацията трябва да се установи съзнанието без мисли - това е знак, че се издигате
по-високо. Мнозина “правят” медитация и казват: „Да, Майко, правим”. Медитират механично и казват: „Направих
това, направих онова…”. Но успяхте ли да постигнете съзнание без мисли, най-малко е това? Почувствахте ли хладният
полъх да излиза от глава ви? Иначе ако правите нещо механично, то няма да ви помогне, няма да помогне на вас или
на другите. След Реализацията, тъй като сте много добре закриляни, получавате всички благословии и имате голямо
бъдеще, имате и големи възможности за пълно унищожение. Бих казала, ще направя аналогия, че все едно се
изкачвате и всички ви помагат в това изкачване - държат ви за ръка, подкрепят ви с толкова много неща, за да
вървите нагоре; даже не е възможно да паднете надолу по погрешка. Но ако се опитате да отстраните всички
осигурителни въжета от истина и любов и през цялото време се опитвате да нараните хората, които се опитват да ви
помогнат, тогава падате от голяма височина, от по-голяма височина. Искам да кажа, че колкото по-нависоко се
издигате, толкова повече ще падате. А освен това и с много по-голяма сила, и много по-ниско. Но Божественото е



положило всички усилия, дало ви е всякаква подкрепа, поело е цялата грижа. И въпреки това, ако вие искате да
паднете, то от такава височина това е много опасно. Но в същото време, в това време, когато някой се опитва да
навреди на каузата на Сахаджа Йога и то след като е бил в нея, тогава Екадеша Рудра му нанася силен удар и ударът
се разпростира нашироко. Но едно цяло семейство може да бъде закриляно ако в него има дори малцина, които
вършат работа за Сахаджа Йога, може да бъде защитено. Докато ако семейството постоянно е против Сахаджа йогите
и се опитва да им създава неприятности, то може да бъде напълно разрушено, много лошо. И тъй Екадеша Рудрите
идват от Воида, както ви казах. Така че можем да кажем, че тези разрушителни сили идват предимно от Воида. А
всички тези сили са дадени в една личност, която е Махавишну, Господ Исус Христос, тъй като Той е опората на
Вселената, олицетворението на Омкара, олицетворението на вибрациите. Така че когато Той се разгневи, цялата
Вселена започва да се руши и Той персонифицира силата на Майка, която прониква във всеки атом, във всяка
молекула, във всяко човешко същество, във всичко живо или неживо. Щом тази сила се разстрои, тогава всичко е в
опасност. Следователно е много важно да Му се харесаме. Христос казва: „Трябва да бъдете като малките деца.”
Тоест невинността, чистотата на сърцето са най-добрият начин да Му доставите радост. Тъй като особено на Запад
хората са развили прекалено мозъка си, те се опитват да играят много с думите и си мислят, че никой не знае какво
правят. Всички вие трябва да знаете, че всичко, което правите, се знае от Бог. Ако не сте чисти в сърцето си, е много
опасно да позирате като много добри Сахаджа йоги. Подобни хора не са обладани, нито пък са обусловени, нито са
егоисти, но са много хитри и коварни и доста добре съзнават какво вършат. Но също има и хора, които биват обладани
и тогава се опитват да се саморазрушат или да плачат и да леят сълзи. Онези пък, които си мислят, че ако наранят
себе си или стигнат до крайности, това ще се хареса на Бог, жестоко се лъжат. Ако не можете да се радвате в Сахаджа
Йога, тогава знайте, че нещо с вас не е наред! Ако не можете да се чувствате щастливи в Сахаджа Йога, то знайте, че
определено нещо не е наред с вас! Ако не можете да се радвате на компанията на другите Сахаджа йоги, тогава със
сигурност нещо с вас не е наред! Ако не можете да се смеете и да цените величието на Бог, то знайте, че грешите
някъде! Ако все още сте загрижени за негативни хора и техните проблеми, тогава знайте, че нещо във вас не е наред!
Ако изпитвате симпатия към негативни хора, то знайте, че също грешите в нещо! Но ако изпитвате гняв към
негативните хора и негативното и което е против Сахаджа Йога, то сте стигнали където трябва! Когато тези неща
узреят във вас, самите вие ставате сила на Екадеша Рудра. Ако някой, който и да е, се опита да ви обиди или нарани,
той ще рухне. Това вече стана с много хора, които се опитаха да Ме нападат или да Ме наранят по къкъвто и да е
начин! Понякога Аз доста се безпокоя за тях. Следователно трябва да сме такива, че да станем Екадеша Рудра. Никой
не може да засегне личност, тя е пълна със състрадание и прошка; а като резлутат, Екадеша Рудра действа много
по-бързо! Колкото сте по-състрадателни, толкова по-могъща става Тя. Колкото по-колективни сте, толкова повече
действа Тя. Много хора имат навика да се отдръпват в усамотение и да говорят: „О, по-добре да сме си вкъщи, така е
хубаво”, но не знаят какво изпускат! Какъвто и да е бил опитът ви с другите, трябва да се държите близо до тях, винаги
да ходите на програмите, да поемате отговорност, да се движите напред, да изработвате нещата и ще бъдете
благословени хилядократно. Бих казала, че Екадеша Рудра представлява всички разрушителни сили взети заедно.
Това са разрушителните сили на Шри Ганеша, на Брахма, на Вишну, на Махеша (Шива – б.пр.). Това са разрушителните
сили на Майката. Тя е разрушителната сила и на Ганеша, на – как им казвате - Бхайрава, Ханумана, Картикейа и
Ганеша. А също силите на Садашива и на Ади Шакти. Всички разрушителни сили на всичките инкарнация са Екадеша
Рудра! И последната, но не най-слабата, е разрушителната сила на Хиранйа Гарбха, която е колективният Брахмадева
(Творецът на Вселената – б.пр.). И когато тази сила действа, всеки атом експлоадира, цялата атомна енергия се
превръща в разрушителна сила, така че пълната тотална разрушителна сила е Екадеша Рудра. Тя е изключително
могъща, експлозивна, но не е сляпа! Много добре разграничава и е изключително фино изтъкана. Тя избягва всичките
добри точки и атакува лошите неща. И удря в точното време, на точното място, директно, но без да засегне нищо
добро помежду. Ако, да речем, погледът на Екадеша Рудра падне върху някой, а помежду се намира нещо Божествено
или позитивно, както и нещо негативно, то тя прониква през позитивното и унищожава негативното. Тя ще охлади
един, а ще изгори друг; не, не замразява (към преводача на италиански; йогите се смеят – б. ред.)! Не замразява, а
охлажда. Ето така работи с такава грижа и такава деликатност. И в същото време е невероятно остра и болезнена. Не
е като да отсече главата с един удар, а работи бавно, бавно. Всички жестоки мъчения, за които знаете или сте чували,
са проявления на Екадеша Рудра. Вземете рака – при рак, първо трябва да се отстрани носът, после езикът, после
хранопроводът... И така, частица по частица се изрязва всичко, в ужасни болки, разбирате ли. Или например
проказата – прокажените не усещат пръстите си, не усещат нищо, и ако някой плъх или друго животно започне да



гризе пръстите им, те не го усещат и така губят пръстите си. Ето по такъв начин Екадеша Рудра изяжда хората,
поглъща ги. Но тази ярост на Отеца може да се окаже голяма нежност и благост, когато става въпрос за Неговите
деца. Има една история за Майката, за Първичната Майка: Тя беше толкова разярена, че искаше да разруши целия
свят със силата на Своята Екадеша и се опита да разруши света. Когато изпадна в това настроение, самият Отец
разбра, че Тя малко е прекалила с гнева си. И когато Тя започна да руши, мятайки се наляво и надясно, Той не знаеше
какво да прави. Тогава Той взе Нейното дете – което ще рече, че то представлява Сахаджа йогите, Христос или което и
да е от Нейните велики деца – и го постави в нозете на Майката. Тя тъпчеше всичко, изплезила дълъг език, и
изведнъж видя Своето собствено дете в нозете си. Едва тогава се спря, кракът Й замря над детето. Но това се е
случвало само веднъж. Така че след Екадеша Рудра, в крайна сметка пълното разрушение произлиза от гнева на
Садашива, когато настъпва тоталното разрушение. По този начин видяхме как действа Екадеша Рудра и как самите
Сахаджа йоги трябва да станат Екадеша Рудра. За да се развие тази сила, е необходимо да се развие една огромна
сила на необвързаност. Сила на необвързаност! И то на необвързаност към негативното! Негативността може да
произлиза от много близки хора, като брат, майка, сестра; може да идва приятели, от роднини. Може да идва от
вашата страна, от вашите политически и икономически идеи, от всичко. Всяка погрешна идентификация може да
разруши вашите сили на Екадеша Рудра. Така че не е достатъчно само да се каже: „Аз се отдавам на Сахаджа Йога и
аз съм Сахаджа йоги”. А трябва да разберете с ума си какво означава Сахаджа Йога, така че чрез вашата
интелигентност да разберете какво е Сахаджа Йога. Защото на Запад хората са свръхинтелигентни и ако светлината
на Сахаджа Йога не навлезе във вашия ум, вие няма да успеете да преодолеете вашите обвързаности. Не става
въпрос да говорите прекалено много за Сахаджа Йога или да изнасяте лекции, а умствено да разберете какво е
Сахаджа Йога. Днес е специален ден, в който беше помолено да се направи Пуджа на Екадеша Рудра. И тази пуджа е
заради всички фалшиви религиозни секти, фалшиви гуру и фалшиви религии, които биват следвани в името на Бог. А
всички религии, които не говорят нищо за Себереализацията, не постигат Себереализация и не ви свързват с Бог, са
фалшиви. Така че всичко, което е само имитация и празни приказки за Бог, но без връзка с Бог, не може да бъде
истинска религия. Разбира се, това дава равновесие на хората, но даже давайки им равновесие, ако хората живеят
само заради парите или се радват само на богатства чрез парите, то тогава това дори на най-ниско ниво не е религия.
Като равновесието. Разбира се, за начало религията трябва да дава равновесие, но ако с това равновесие започнат да
ви повтарят “Трябва да си уравновесен, но ми дай пари за това. Трябва да ми дадеш пари, дай ми портфейла си, дай
ми всичко”, то в това няма никакво равновесие, нито дори най-дребната Божия благословия. Или всяка религия, която
ви кара да се прекланяте пред който и да е друг освен пред инкарнация, е нещо абсолютно фалшиво. Истинската
религия ще ви дари с равновесие и винаги ще говори за Извисяването, а няма да ви искат пари или да ви карат да
почитате никого. Следователно, трябва да се научим да правим разграничение между фалшивите, негативните и
истинските неща. След като развиете това разграничение чрез вибрационно съзнание или чрез вашия разум, то сте в
състояние да контролирате себе си. И когато установите вашата зрялост, тогава ставате силата на Екадеша Рудра.
Днес Аз благославям всички вас да станете силата на Екадеша Рудра и да развиете искреността, която да ви доведе
до това състояние! Бог да ви благослови! [започва пуджата] Пуджата на Екадеша Рудра би трябвало да се прави с
нещо червено и може да се използва кум-кум, но не вода или нещо подобно. Така че Нозете следва да се мият с
кумкум. А той може да се даде на всички Сахаджа йоги, които да го носят и да си го пазят. [Шри Матаджи прослушва
част от току-що записаната лекция] Много силно. Много, много силно. Гласът е много силен (йогите се смеят – б. ред.).
[Четат се имената на Шри Екадеша Рудра на санскрит, без превод на английски, като в това време пуджарите изсипват
кумкум върху Нозете на Шри Матаджи, а Тя търка стъпалата си едно в друго.] Той каза „Стхира”. Би трябвало да
кажете: „Ом твамева сакшат Шри Стхирая намо намаха”. Така че всички да повтарят „Ом твамева сакшат...” [само за
следните имена Шри Матаджи дава обяснения:] Махаханаве – означава „убиецът на всичко”, най-големият убиец на
всички, а Локапала – Този, който се грижи за хората, който е Палака – закрилникът. Антархитатма: антархийта – антар
значи „вътрешен”, същността на хийта на вашия Атма; хийта означава „благо, добруване” на вашия Атма, което е
същността, вътрешността; не нещо повърхностно, а дълбокия закрилник на това. Гардха – от магаре. [После биват
прочетени 108 Имена на Шри Матаджи. Първо само мъжете изливат амрут върху ръцете Й, а после - неомъжени
момичета поръсват Нозете с халди. Следват омъжените жени и малките момчета.] Всички мъже и жени, които идват
тук, са разтърсени от вибрациите. Красиво е, нали? (за колие, което Й подаряват – б. ред.) Стилно. За първи път нося
подобни кристали. Пречистената форма на Майката Земя е кристалът. Екадеша трябва да има правилната външна
изява. Можете ли да отворите прозорците, така че вибрациите да преминават? Такъв е характерът на Екадеша. Хубаво



е да се поднесе нещо бяло, за да се угоди на Екадеша (относно бяла лента от плат с бели и жълти цветя, която окачват
на Шри Матаджи, преди да Й сложат гирлянд – б. ред.). Всички светлини запалени ли са? Добре е за Екадеша Рудра.
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Пуджа за първия ден от Наваратри Лондон – 23 септември 1984 г. [Шри Матаджи: Проблем с техниката.] Говоря на
всички. Всички ли Ме чуват? Нека го чуят всички, които днес празнуваме Наваратри и сме се събрали тук след дългото
Ми пътуване. Когато бях в Италия, казах, че Англия е Сърцето на Вселената и те не искаха да го приемат. Бяха много
шокирани от твърдението Ми. Не можеха да повярват, че Англия може да е Сърцето на Вселената. Една от причините
беше, че знаеха, че англичаните са били завладени от римляните, а самите римляни по това време също са смятали, че
англичаните са много надути. Дори не можеха да приемат разгрома с достойнство на човек, който е загубил. Дори и
да губеха, бяха наперени. Не можеха да повярват как така Англия е Сърцето на Вселената. А ако това е Сърцето, какво
е състоянието на Вселената? И след това Ми разказваха на дълго и на широко за надменността на англичаните, и
тогава самата Аз усетих, че това Ми е познато. Когато празнуваме най-великия празник, Наваратри, значи трябва да
има нещо специално в него - да изчистим напълно това Сърце и да го направим толкова чисто, че да пречиства
всичката кръв, която преминава по цялото тяло. Клетките на сърцето, които съставят този много важен орган, трябва
да са най-добрите, защото в човешкото тяло клетките на сърцето са най-добрите, с най-добро качество и
най-чувствителните. Сърцето изразява Анахата, звукът е без удар. Докато отриваме, че има хора, които имат калибър,
има такива; но има и други, които говорят много, изтъкват се, а нямат висока проба. Би трябвало да е възможно да
постигнете този калибър, защото живеете на тази специална земя - Англия. Това би трябвало да е вродено във вас. Но
какво ви липсва? Защо става така, че при всичките възможност, при великото минало, при всички заслуги да се
родите тук, защо откриваме, че години наред Сахаджа йогите не са стигнали до много други? Каква е причината?
Сърцето, както знаете, има честота на пулса и издава определен звук; можете даже да я запишете на кардиограма.
Сърцето е толкова систематично, така регулирано, така дисциплинирано, че дори и най-слабият шепот или
най-малката промяна се отразява в кардиограмата. То е много чувствително. Именно това липсва тук - дисциплината
на сърцето. То е изменчиво, странно сърце, което издува егото. И каквото и да говори някой, за хората това е
поредната сказка; така че каквото и да им казвате, те ще ви изслушат внимателно и в следващия момент няма да има
никакво въздействие върху тях. Другото нещо, което би трябвало да видим е, че щом то е в нас, нека да разберем, че
онова, което ни липсва, е дисциплината. Тази дисциплина трябва да се изработи, иначе нашата проба не може да се
подобри. Но за всичко това, мисля, ни е необходима вродена интелигентност. Не образование, а вродена
интелигентност. Това е да разберем: нашият калибър трябва да се подобри. И така, тук тупти Духът, Духът, а не Силата.
Свидетелят - Този, който гледа, който е отражението на Бог, който е Очевидецът на работата на Деви. Всъщност това,
което се случва, е, че ако не се издигнем до този статус и само си казваме „Хубаво, ние също наблюдаваме, защото
сме Духът”, тогава няма да постигнем този калибър. И чрез всички благословии, като седемте аури на сърцето,
получихме седем ашрама. Не разбираме, че трябва да се дисциплинираме. Само да се възползваме или да бъдем в
Сахаджа Йога, просто твърдейки, че сме Сахаджа йоги, не означава, че сме клетка на Сърцето. Сега трябва да се
отправи предупреждение. Много важно е в този критичен момент, когато вече Сахаджа Йога излита - запомнете това -,
че скоростта е достигната и полетът започва. Тези, които изостават, ще останат отзад. Затова не се надувайте. Първо
е характерът ви; както всеки казва: „Много са надути”. Опитайте се да се смирите и разберете, че трябва да сте в
самолета, а не останали на земята. Той се движи бързо. Най-щастливото нещо е, че днес е Наваратри и Аз трябва да
съм в Лондон, а тази Наваратри пуджа трябва да се проведе тук. Никоя друга страна не е толкова привилегирована,
защото това е най-висшата пуджа, най-големият ритуал, на който може да присъствате. Защо правим Наваратри
(пуджа – б.р.)? Да направиш Наваратри в сърцето означава да приемеш силите на Шакти, да осъзнаеш силата, която
всички тези чакри притежават, и когато са просветлени, как можете да изразите тези сили на тези девет чакри във
вас. Седем чакри плюс Сърцето и Луната правят девет. Но бих казала, че седем от тях и по-горните два центъра, които
Блейк изненадващо и ясно описа като „девет центъра”. Сега не мога да говоря за по-горните два центъра, но нека да
поговорим поне за седемте центъра. Успяхте ли да развиете силата на тези центрове в самите вас? Как можете да го
правите? Нямате време. Всички сте много заети. И надути. За да развиете силите на тези чакри, трябва да се
концентрирате в тях. Навсякъде, където ходя, се изненадвам от въпросите, които Ми задават, от начина, по който
питат. Никой не говореше за семейството си, за къщата си, работата или други безсмислени неща като безработицата
и всичко това. Само Ме питаха: ”Майко, как да развием силата на тази чакра или онази чакра?”. Аз ги питах как така
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задават въпрос за определена чакра. Те отговаряха: „Понеже открихме, че това липсва в нас; особено в мен тя не е
наред.” Това е друга негативност .... която атакува гърлото Ми непрекъснато. За една реализирана душа не е
необходимо Аз да ви дисциплинирам или да ви казвам всички тези неща, защото мразя да ви говоря с този тон. Но
открих, че ако не ви предупредя сега, утре ще Ме обвинявате, че не съм ви предупредила. Приемете го като сериозно
предупреждение. След Реализацията изобщо не е нужно да ви налагам дисциплина, защото сте получили светлината,
разбрали сте какво е Реализация, знаете какво означава да си реализирана душа и знаете колко много сте спечелили
от това, как се е подобрила личността ви. Но трябва да направите още нещо. Да видите за себе си дали сте
дисциплинирани или не. Не е необходимо лидерът да ви го казва или някой от ашрама, няма нужда никой да ви го
казва. Вие сте реализирана душа, вие сте свой собствен водач, свой собствен гуру. Представете си, че всички вие сте
гуру, големи гуру и Садгуру (истински Гуру – б.р.), уважавани светци, които всички ангели ще обсипват с цветя.
Помислете за това! А тук надуто изнасяте лекции и говорите надуто. Много е неловко, дори за божествата. Те не знаят
какво да правят - дали да ви окачат гирлянд или да ви затворят устата. Тук вие сте - /към бебетата, които плачат/
погрижете се за тях, кой плаче? – на такова високо положение, че сте получили Реализация. Единственото нещо, което
трябва да приемете, е красотата на тази велика Йога; просто просветлете собствените си сили, които се намират в
тези седем чакри. И така, нека видим: първата чакра принадлежи на силата на Гаури, силата на Майката на Шри
Ганеша. Силата на Гаури. Толкова са страхотни, нали? Заради Нейната сила получихте Реализация. Какво направихме,
за да пазим свято тази сила вътре в нас? Щом днес е първият ден на Наваратри, нека видим какво сме направили.
Успяхме ли да развием невинността вътре в себе си? Когато хората говорят, са толкова груби. Как може да сте груби,
ако сте невинни? Толкова са самоуверени. Как може така, ако сте невинни? Хората играят игрички. Как може да го
правите, ако сте невинни? Навреждате си един на друг. Как може така, ако сте невинни? Затова първо трябва да
видите в себе си, че ако тази сила на невинността трябва да живее, всички останали глупости трябва да си отидат. Ако
искате да имате невинност, цялата тази анти-невинност трябва да отпадне. Мога да разбера хората, които са невежи,
които живеят в невежество. Разбира се, в това невежество как ще да говорят за невинност. Но вие не сте невежи. Вие
имате познанието, имате просветление. А силата на невинността е толкова велика. Прави ви абсолютно безстрашни –
не надменни, а безстрашни. Но най-великото качество на невинността е, че сте почтителни. Ако чувството на уважение
не е развито във вас, ако не може да развиете чувство на уважение към други Сахаджа йоги, към други хора, към
ашрама, към дисциплината и вашето собствено себеуважение, тогава няма полза да говорим за Сахаджа Йога, защото
това е самото й начало. Първо не уважавате, добре; надути сте, добре; живеете в рая на глупците - както се казва,
яздейки на бял кон; всичко това е налице, хубаво; всичко това ви е простено. Но щом видите светлината трябва да се
опитате да се отърсите от всички змии, за които сте се държали – толкова е просто. Само ако по природа сте дете,
можете да получите благословиите на Гаури, иначе не можете. Трябва да сте наистина като дете, в противен случай е
абсолютно безполезно, няма смисъл да ви казвам каквото и да е, понеже се мислите за твърде умни. Ако човек се
мисли за много умен, каква е ползата да говорим с него - той вече уж знае всичко. Така че когато развивате първата
сила, най-напред трябва да се научите да седите на Майката Земя. Трябва да уважавате Майката Земя, защото
първата чакра е направена от Майката Земя. Опитайте се да се установите по-скоро на Майката Земя. После я
уважавайте. Вижте дърветата - когато са цъфнали, не изглеждат толкова уважителни; но когато са отрупани с плодове,
те се покланят на Майката Земя. По същия начин, когато получите плодовете на Сахаджа Йога, всички вие трябва да
се поклоните. А невинността има едно особено качество, което прави човека изключително мирен, изключително
спокоен. Целият гняв, ад, насилие... Ако човек няма невинност той не може да придобие това качество, защото ако не
е невинен, той е или лукав или агресивен. Няма мир в сърцето си. Но невинният човек не се тревожи, той живее
невинно, радва се на всичко в пълен мир и хармония. А това насилие идва, когато човек стане хитър. Мисли си: „Много
съм умен, а другият е много глупав, имам право да му крещя.” А онзи, който не невинен, никога не става мъдър. Може
и да изглежда хитроумен, но не е мъдър. Мъдростта идва само с невинността. И колко мъдрост сте събрали – това
трябва да видите. Когато вашата сила на невинността се увеличава, тогава мъдростта е очевидна. Хората казват:
„Този човек е много мъдър”. Например, ако някой плаче за жена си, мъдрият човек ще каже: „Леле майко, виж го този -
още се занимава с жена си.” А ако друг плаче за къщата си или нещо такова, мъдрият би казал: "О, виж го този, още е
зает с къщата”. Няма край на това. Познавам хора, които са толкова погълнати, че си мислят, че трябва да изнесат
едночасова лекция по Сахаджа Йога. Докато не изнесат едночасовата си лекция, не смятат, че егото им напълно се е
проявило. Но на мъдрият човек не му трябва да говори или разказва, или да прави нещо друго. Той впечатлява,
неговата тишина е мъдрост, която много по-лесно въздейства на другите. Точно това трябва да видим. Успяхме ли да



се дисциплинираме? Понеже израстването ни е още в началото. Трябва много повече да израстваме. А в
обкръжението на егоистични си нрав хората не разбират този въпрос, че трябва да израствате, а все още не сте.
Трябва да израствате много. А когато израствате, ще разберете, че тази мъдрост има аромат на състрадание. Вашата
мъдрост излъчва аромата на състрадание. Такова красиво състрадание може да се излъчва от вашето същество, че
всеки влезе в контакт с вас, ще почувства вашата благоприятност. Но отново трябва да отдадете почит на вашата
Себереализация и Духа ви. Затова първото нещо, което трябва да направите, е да медитирате. Някой Ми изпрати
писмо и видях, че вибрациите са ужасни. Попитах какъв е проблемът на този господин? Вибрациите му бяха толкова
ужасни, с какво ли се занимава. След това разбрах, че казва, че не му е нужна никаква медитация. Вече бил достигнал
четиринадесетия рай, не се нуждаел от медитация, не трябвало да медитира. Лесно е за обяснение, но на кого
обясняваш? Вие трябва да обяснявате това на себе си, само на себе си. Никой друг не ви иска обяснение. Все едно сте
изпуснали самолета. Като изпуснете самолета, на кого ще обяснявате, че е излетял. Така че трябва да го обяснявате
само на себе си. Може да го кажете на въздуха или на изхода, или на някой друг – „Олеле, така се случи. Така стана, че
нямах време, имаше задръстване, това, онова”. Но самолетът вече е излетял. На кого обяснявате? Затова всеки
трябва да медитира всеки ден. Това е много важно нещо, което хората правят в много страни, в които не стоя. Понеже
съм в Англия, хората Ме приемат за даденост - „Майка прави всичко”. Така че Аз ставам в четири сутринта, къпя се и
медитирам заради всички вас. По-добре пак да започна да го правя. Иначе вие нямате време за медитация. Затова
поне ми позволете да медитирам заради вас. Всеки трябва да Ми обещае днес, че ще медитира всеки ден. Станете
рано сутрин, казвам. - „Не можем да ставаме сутрин”. Целият свят може да стане, а защо англичаните да не могат? Но
в битката при Ватерло те бяха първи там. Спечелиха битката, защото бяха толкова точни. А какво се случи с точността
им днес? Не пием, нямаме махмурлук, не спим до късно, защо просто не решим днес: „Всяка сутрин ще ставам и ще
медитирам. И по време на медитация ще се концентрирам върху себе си, а не върху другите. И да видя за себе си къде
имам блокажи, коя чакра ми е замърсена, какво трябва да направя?” Днес на този първи ден от Наваратри силата на
Гаури трябва да бъде просветлена в нас и да се изрази. Тези сили са огромни. Не мога да ви ги опиша в една лекция.
Помислете за Първичната Кундалини. Тя действа в Майката Земя, Тя действа във Вселената, Тя действа в животните,
Тя действа в материята, Тя действа в човешките същества. А сега действа и във вас. Тя е тази, която решава каква
фигура и лице ще имате. Тя е тази, която решава какво дете ще имате. Тя ви дава точно определеното дете, от което се
нуждаете. Тя е тази, която ви дава всички тези красиви деца. Тя е тази, която ви даде тези блестящи лица и очи. Тя
направи всичко това за вас, но какво ще кажете за силата, която имате в себе си. До колко сте я проявили? Без
съмнение Първичната работи много усилено. Ами какво става с вас, човешките същества, чиято Кундалини е
събудена? До колко сте Я отворили? Какво е Кундалини – тя е нещо много просто, както знаете, тя е истинското
желание. Истинското желание да се усъвършенствате, да израствате. Ако наистина тя е чистото желание, нищо друго
няма значение. Всички други желания са на второ и на трето място. Най-важното желание е да израстваме. И кой
печели от това? Вие печелите и само във ваша полза лежи ползата на целия свят. Днес Сахаджа йогите представляват
растежа на Вселената, растежа на човешката раса. Осъзнавате ли, че играете много важна роля в това решаващо
време, когато светът е пред рухване? А имате велики пророци като Уилям Блейк, имате такива велики хора, които
говореха за това време. Те го изградиха. Традиционно изградихме всичко това в Англия. Векове работа доведоха
Англия до това ниво. Сега осъзнавате ли, че позицията на английските Сахаджа йоги е много важна? Но при липсата
на мъдрост и надменността ви, без разбиране за Себето как може да говорите толкова високо? Как може да си
мислите, че организирате всичко, след като самите вие сте толкова слаби, толкова надути. Днес няма да броя хората,
които медитират всеки ден или не. Но мога да ви кажа само, че онези, които не медитират всеки ден, няма да са
повече тук другата година. Ад ви го казвам, това е факт. Трябва да медитирате всеки ден! Дисциплинирайте се! И така,
сега достигнахте до нова перспектива, до ново виждане. Когато разберете това виждане, когато го опознаете, няма да
можете просто да седите безучастни. Приемете го! Всеки казва - Дейнли също - всеки казва: „Майко, отделили сте
толкова много време на тези англичани. Защо имате толкова много време за тях?” Може и да си мислите, че понеже
сте много велики, затова трябва да ви служа. Мислете каквото си искате. Но най-важното, че живеете в земята на
Сърцето и трябва да ви пречистя повече, много повече от останалите. А се получава точно обратното. Другите
напредват толкова бързо. Изумена съм от техните вибрации, от тяхната чувствителност, от тяхното разбиране. И те ги
овладяха, всеки от тях. Тук нещата станаха много централизирани и никой не иска да разбере Сахаджа Йога, а всеки
иска да изнася лекции. Няма уважение към възрастните. Няма уважение към по-възрастните, нито към по-младите; а
онези, които си мислят, че понеже са получили Реализация преди другите, са по-извисени, нека си спомнят думите на



Христос „Последните ще бъдат първи”. Така че се опитайте да разберете, че именно вие трябва да израствате, именно
вие трябва да проявите тези сили. Проявление на силите - но не знам доколко сте го разбрали. Когато човек
притежава силата на Гаури, щом влезе в зала или друго място, Кундалини на всички останали се издига, само за да го
поздрави. Когато имате силата на Гаури, тогава изпъквате, защото имате невинни, чисти, щедри, красиви, блещукащи
очи и накъдето и да насочите погледа си, само с поглед може веднага да издигнете Кундалини. Хората болни от рак, от
други болести, всички те могат да се излекуват за нула време, ако сте развили само една сила – тази на Гаури.
Всичките ви проблеми могат да бъдат решени. Негативността ще избяга и ще се превърнете в лотуси. Красиви,
благоуханни, преодоляващи всички видове негативност. А какво става? – „Този човек ме докосна и станах егоист.”
Ако има един егоистичен човек и той прости си говори с друг, другият става егоист. Имам предвид, че не това е
начинът да сте чувствителни. Трябва да сте чувствителни спрямо Бог, а не към лошите неща. Но ние сме
по-податливи, по-уязвими спрямо лошото, отколкото спрямо доброто. Силата да усвоявате добро, силата да
излъчвате добро, всички тези сили са напълно постижими за вас. Но това не би трябвало да се превръща в хвалба, а
да стане нещо като предизвикателство, красиво любопитство и напредък за вас. Но ние вървим надолу, трябва да ви
кажа, в Англия вървим надолу. Защото имаме странни хора, които през цялото време са маркирани. Тези хора трябва
да бъдат предупредени и по-късно това да се обяви – тъй като те са си решили - да заявите пред тях, че са в черния
списък. Днес за Мен е много тъжен ден, затова цялото място е изпълнено с... искам да кажа, че нямах предвид да
правя пуджа тук, понеже съм наистина много тъжна. Защото когато видя вибрациите, когато видя как стоят нещата -
хората в Англия все едно са излезли на пикник – не знаете колко тъжна се чувствам. Винаги съм била изключително
очарована и малко съм преигравала колко ценя усилията ви. Но ако видите същината на нещата; просто вижте
същността, погледнете в себе си. Всеки индивид трябва да види същината, която е вътре в нас. Притесняваме се за
приятеля си, за годеницата или за съпругата или съпруга си, или за нещо друго. Това не е вашият калибър. Вашата
проба е много ниска и върви надолу. Това не е добре, не е. Ако Моята любов и състрадание ви разглезват, по-добре да
ви извадя от тях. Защото вие сте годни за заслугите да се родите в тази страна. Способни сте на много големи висоти.
Знам го. На много големи висоти, които можете да постигнете. Но не само като говорите или мислите за това, а като
придобиете тази велика сила, като станете тази сила. И вижте колективните благословии, които хората получават; бях
изумена, когато Ми казаха, че са получили една или друга благословия. Имам предвид че са получили безброй
благословии. А защо не можем да ги имаме тук? Какъв е проблемът с нас? Ако не сме колективни, ако има проблем
между нас, това означава, че има някакъв вид его, което все още ни държи настрани. Затова нека сега обещаете в
сърцата си, че трябва да усетите много дълбоко в сърцето си, за себе си, това чувство за себе си: „Чрез милостта на
Бог сме родени в този критичен момент, когато това се случва; ние сме хората, които получават благословиите на Бог,
че сме получили нашата Себереализация, че сме израсли толкова високо. А сега нека да разперим крилете си.” Вместо
това ги отрязваме. Не ставайте ограничени, притеснени за дреболии хора. Нищо не е важно. Ако погледнете в
предишните си животи, вече сте яли всякакви храни, ходили сте на всякакви пътувания, сключвали сте всички видове
бракове, правили сте какви ли не глупости, с които хората си губят времето. С това вече приключихте, край. Сега
правите нещо ново. За колко души сте се оженили през предишните си животи и колко къщи сте имали, и колко
удоволствия сте изпитали - сега с това е свършено. Сложете край. Това е специално време, най-доброто време на
Ритамбхара, когато трябва да израствате. Това е смисълът, сезонът е такъв. Ако не израснете през този сезон, няма
да израснете. Трябва изцяло да се възползвате и с пълна сила да правите Сахаджа Йога. Това не означава да се
откажете от работата си или нещо друго. Ако сте интензивни в Сахаджа Йога, ще сте интензивни във всичко. Но няма
интензитет. В последния момент реших за Мюнхен - Уорън, разказа ли им за това? Добре – тъй като в Мюнхен имаше
ужасен човек и Ми казаха, че търсачите в Мюнхен ще задават разни въпроси. Въобще не ги харесах. Много са
високомерни. Казах, че няма да ходя в Мюнхен. Но във Виена просто усетих вибрациите на Мюнхен. Бях изумена!
Казах: добре, заминавам за Мюнхен. Трябваше да тичаме нагоре-надолу да Ми издадат виза, разни работи. Както
обикновено всичко мина лесно. И за това кратко време от три дни, дойдоха четиристотин души. Казвам ви, там
(хората – б.р.) бяха толкова интензивни, толкова силни - дори и децата – толкова интензивни и слушаха всяка Моя
дума и я събираха като перли, ценни като диаманти, записваха си всяка дума. И когато получиха Реализация, бяха
просто зашеметени. Представете си немците да превъзхождат вас, англичаните. Какво ще стане с вас? Те са
решителни хора. Ако решат да правят добро, ще направят много добрини. Не са като вас. А после когато ги оставих за
един час, те седяха в залата, направо смаяни, и обсъждаха Сахаджа Йога. Но тук, щом си тръгна, хората започват да
обсъждат безсмислени неща! Чувам ги. Познавам вибрациите и всичко останало. Не сте интензивни, а трябва да



увеличите вашия интензитет. Той се нарича Шраддха. Важна е, много е важна. И съм сигурна, че тази година ще
успеете интензивно да разберете Сахаджа Йога. Този интензитет липсва. Може би в миналото нещо се е обърквало с
вас и затова сте обусловени, или си мислите: „Как мога да го направя, това е прекалено”. Можете да го направите -
всичко, забравете за миналото, забравете за него. Миналото няма никакво значение в Сахаджа Йога. Вие бяхте
напълно обновени, но просто използвайте вашата механика. Толкова много работя с вас, че всичко във вашия
механизъм ви е наред. Единственото нещо е, че нямате вяра в себе си. А тези, които нямат вяра в себе си, винаги са
надменни. Затова първо установете Духа в себе си, в сърцето си и се опитайте да развиете тези сили, вътрешни сили -
не тези да говорите и да се изтъквате, а силите вътре в нас. Все още имаме много обсебени хора, знаете го. Срамно е,
че в храма на Бог дори сега има хора обсебени от ужасно зли неща. Как може така? ...Те изобщо не говорят или не
могат да говорят. Всичко това е липса на дисциплина. Но за да издигате духовно, най-добре е да вземете
дисциплината от Духа си и тогава автоматично ще се дисциплинирате. Оставете Духът да ви управлява. Възможно е.
Възможно е, защото видях това за краткото време, в което бях там – дори не си спомням имената им! На практика тук
познавам всички по имена, а също и по вибрации. А другите израснаха толкова много. Днес е велик ден. Разбира се,
голяма привилегия. Вие винаги сте привилегировани, като „Камарата на лордовете”. Вярно е, но може би ще дойде
някой ден, в който Камарата на лордовете може да бъде изцяло прогонена. Трябва да се държите като лордове.
Затова смирено ви моля да се научите да уважавате дисциплината. Не казвам „Правете това, правете онова.” - знаете
какво трябва да направите. И на всичкото отгоре не бива да Ми казвате: „Знам, не биваше, зная...” Щом го знаете, защо
го правите? Надарени сте със сили. Нека днес с пълна увереност в себе си и в израстването си, нека с пълен
интензитет присъстваме на тази пуджа, и в сърцата си да решим: „Сам ще си наложа дисциплина.” Нека Бог да ви
благослови. Наваратри започва с голяма сила. Сега вибрациите са много хубави, днес са много силни. Страхотни.
Възползвайте се напълно от тях. Ако искате, можете да използвате лявата или дясната ръка, която си изберете... ...
Дори тези от вас, които изглеждат егоистично, са под влияние на някакво обсебване. Те са даже по-лоши от егоистите,
защото самите те изобщо не осъзнават за какво става въпрос. [пуджата започва с мантрите на Сахасрара] Дръжте
очите си отворени. Не ги затваряйте. Вибрираната вода може да се даде на хора, които не присъстват и на тези дошли
от други стани. Тази вода трябва да се раздаде. [Пеят Шри Ганеша-Гаури мантра. След това Ганеша Атхарва Ширша на
санскрит и я четат на английски. Йогите казват 108 имена на Шри Матаджи.] Направете го от сърце, с цялото си сърце,
с пълна концентрация. [след името на Нирупаплава – Неразрушима] Другото име е „Невинна”. Не се чувствайте
виновни. Заболява Ме лява Вишудхи. Кажете 3 пъти: „Майко, Ти си без вина”. /Нирдоша – б.р./. Добре, благодаря ви.
Всичките ви „сертификати” би трябвало да проработят. /Шри Матаджи се смее с глас./ [записът свършва, пуджата
свършва.]
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Пуджа на Шри Исус Ханслоу, Англия – 23 ноември 1984 г. Вчера беше чудесен ден за всички нас и Аз казах нещо от
различно ниво. Говорехме през цялото време за светските неща, а те понякога са нещо много... мислим си, че са
много важни. Но когато ви говорих вчера, надявам се всички да са разбрали, че трябва да скочим в друго измерение
на по-фино разбиране на Сахаджа Йога. Първо се безпокоим за семействата си, за децата си, за дома си; после – за
брака си. Един след друг тези въпроси изникват и ние сме загрижени за тези неща, за дребните неща. После се
загрижваме за ашрамите, които поддържахме, за проблемите на ашрамите - какво сме правили, с какви проблеми сме
се сблъсквали, как хората създават проблеми. Ето как нашето човечество започна да придобива по-фино разбиране. И
след това разбираме, че ние сме благословени от Бог, че има нещо велико, което винаги се грижи за нас, една
по-висша Сила, някакво специално Внимание към нас. Ето какво осъзнахме. Днес обяснявах как става това, как
осъзнаваме, че Бог също ни помага. Всеки проблем е резултат от някаква причина, всеки проблем. Например Мона
писа в писмо, че е карала по магистралата и колата излязла от контрол, а спирачките не могли да се задействат. А от
дясно идвала кола, друга – от ляво, идвали коли срещу тях и зад тях. И тя почувствала, че това е краят за двете, за нея
и другата йогини, с която пътували. Така че причината е била колата или спирачките, или какъвто и да е механизъм, а
следствие е бил целият проблем. Но как да преодолеем този проблем? Да предположим, че се опитате да
неутрализирате следствието – няма да можете, защото причината все още е налице. Вие се опитвате да подобрите
причината, но това не върши работа. Тогава какво да направите? Най-лесното нещо е да пресечете причината, да я
надскочите, да отидете отвъд причината, така че причината да не съществува за вас, та и следствието да не
съществува за вас. Докато причината съществува във вашето внимание, следствието ще бъде налице. И какво
направи тя? Просто се помоли на Мен, само си помисли за Мен – „Майко, това е последният ми шанс” – само това.
Така че причината изчезна, защото отивате отвъд нея. И следствието също изчезна, а тя се изненада. Така че вие
трябва да се издигнете над причината. Има проблем: „жена ми е такава”, мъжът ми онакъв”, „семейството ми е
такова”, „Сахаджа йогите са онакива” – всякакви подобни неща. Това е следствие. А каква е причината? Тя е една или
друга личност. Добре, сега какво да предприемем – връзка с причината. Отдайте я. Вие сте, вие имате право да го
направите. Имате му цаката да го направите, можете да го сторите. Способни сте на това, упълномощени сте да го
сторите, но вие не го правите, забравяте. Просто забравяте. Ако отдадете тази причина, следствието ще изчезне. А
това е нещото, което трябва да си спомните навреме – че трябва да се издигнете. Да отидете отвъд причината е
най-добрият начин да я се отървете от нея. Аз си играя с вас. Имали сте причини да кажете: „О, Майко, това е
проблемът. Нямах работа. Сега имам работа, но тя е много тежка”. После нямате жена, така че трябва да имате жена.
Жената има проблем, така че трябва да се разведе – и така едно след друго... Или пък: „Аз съм такъв. Много съм лош,
защото има бхут в мене” - та причината е бхутът – „И се държа така, защото има бхут в мене”. Той ще да е
изкупителната жертва, мисля. Така че първо отидете отвъд това и кажете: „Какво е бхут? Кой е бхут? Аз зная моята
Майка. Майко, моля Те, погрижи се за тоя бхут в мен”. Това е всичко. Но за това трябва първо да се появи критична
ситуация, иначе не го правите, с тази сила. Когато сте в критично положение, тогава се получава по-бързо. Когато
няма крайна нужда, тогава е половинчато, не е от сърце, като положението на Мона. Имаше и друг случай, където един
журналист пътуваше от... и спирачките му се развалиха, а той беше с друг журналист, така че пътували двама – и Ми го
разказа вторият – а първият е Сахаджа йоги. Така че този йоги откри, че спирачките не работят и че колата му върви
срещу огромен камион, а отзад идва друг. И нямало място и начин да завие или да отбие, а спирачките ги нямало. Ето
това беше критична ситуация, виждате. Толкова критична, че в ума му се разви само: „О, Боже, дойде последният
момент. Свършено е с нас”. Един камион идвал от едната страна, друг – от другата, и след част от секундата щяло да
бъде свършено с него. И той само казал на приятеля си: „Мисли за Майка” – само толкова. И после откри, че се движи
кротко по пътя, а камионите са останали назад и спирачките работят. Но трябва да се появи тази критична ситуация.
Човешките същества са такива, че докато не бъдат притиснати в ъгъла, никога не го правят. Щом се окажат натясно,
тогава го правят. Това е причината, поради която хората се отдават на аскетичен живот, защото когато сте аскети,
тогава сте притиснати в ъгъла. Отиват в пустинята Гоби, за да създадат критична ситуация в себе си, така че да
мислят за Бог. Но е твърде късно да се ходи в пустинята Гоби. Създават си проблеми, за да се окажат натясно, така че
после да се отърват от тях. Но Сахаджа йогите, ако са мъдри, нямат нужда от подобно нещо. Но как иначе да го
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постигнем без никакво...? Единственият начин е медитацията. Всеки трябва да медитира, това е въпросът. Ако не
медитирате, може да изкарате още малко. Може и да сте добре за кратко, за два-три месеца, може и за две години, но
после отпадате. Много хора си мислят: „О, каква е нуждата да медитираме? Добре де, ако не медитираме, няма
значение”. Не е така. Защото само в медитация израствате. При критична ситуация внезапно израствате, без
съмнение. Тоест, изскачате като кукла на пружина от кутийката си. Изстрелва ви пружинката. Но ако трябва да имате
постоянен растеж, тогава трябва да медитирате, да позволите на мислите да идват една след друга, а после да им
позволите да утихнат, защото се издигате в състоянието на съзнание без мисли. И в това съзнание без мисли вие
израствате. И израствате във вашата необвързаност към причината за всички следствия. Ако няма причина, няма
следствие. Но това е проблемът с нас – че не медитираме, обикновено. Само когато се стигне до абсолютно крайната
точка –„още малко и ще паднем в пропастта” – тогава се сещаме. Може в този момент и да ви се помогне, но така не
израствате. Израстване може да се получи само ако медитирате. Това е една много важна част, то е пълна помощ за
хората, които нормално медитират. Как растем в обикновения живот? Ако нямаме кислород, не можем да растем.
Трябва да имаме достатъчно кислород, да имаме достатъчно храна, трябва да имаме всички тези неща. Но в
духовността вие израствате чрез медитация. Няма друг начин. Онези, които мислят, че могат да израстват по друг
начин, са наперени, наистина надменни хора, защото могат да говорят много за Сахаджа Йога. Виждала съм хора,
които могат да говорят прекалено много за Сахаджа Йога. Могат да изнасят големи лекции и други такива, но нямат
изобщо никакви вибрации. Те не могат да свършат никаква работа за Сахаджа Йога, те не са колективни, нямат
чувство за принадлежност към колектива, всякакви проблеми. А израстването трябва да се постигне чрез медитация.
Това е едната част. Това е, можем да кажем, боготворенето, пуджата. Тогава не трябва да се отказвате от нищо,
просто ставате необвързани, необвързани към самата причина. Това е едната страна. Втората, бих казала, ще ви
отведе до по-фината страна на емоционалните ви привързаности, защото емоционалната ви привързаност ви е дала
определена самоличност: вие сте християни или хиндуисти, или мюсюлмани, или нещо друго, или британци, или от
някаква раса, или както и да го наречете. Всички тези неща ще отпаднат, защото вие ставате необвързана личност.
Така че емоционалните привързаности – „той ми е брат”, „тя ми е сестра”, „притеснявам се за жена ми”, „безпокоя се за
детето ми” – всички тези емоционални привързаност, които смаляват личността ви, ще отпаднат и вие ще имате една
емоционална привързаност – „Аз израствам в моето състрадание. Състраданието е активно, моето състрадание е
активно. Състраданието ми е горещо. Моето състрадание е, че аз съм йоги”. И второ, четете за Сахаджа Йога, знайте
за Сахаджа Йога, познавайте техниките на Сахаджа Йога, издигайте вашата Кундалини, чистете чакрите си, опитайте
се да разберете повече за мантрите. Овладейте вашите мантри, овладейте божествата, радвайте ги. Когато всички
тези неща са направени както трябва, тогава вашите умствени привързаности ще отпаднат. Онези, които си мислят, че
са големи учени, ще разберат, че това не е наука; науката за техниките на Бог е много повече. Онези, които се мислят
за големи ерудити, за много начетени, когато прочетат за Сахаджа Йога и я приложат върху себе си и върху другите, и
видят за себе си, ще знаят, че каквото и да са чели, е пълна глупост, няма смисъл, празно е. И ето как един вид
празнота, ще се появи, празнота откъм его, защото ще видят, че това познание е велико. Както Нютон каза:
„Познанието е като океан, а аз съм като дете, събиращо камъчета на брега му”. Какво разбиране! Така че тази
празнота влиза във вас и тогава истинското познание започва да навлиза вътре във вас. Идва идентифицирането с
истинското познание. Вие говорите; когато говорите, това има въздействието на мантра. Не просто дърдорите: „Аз
съм в Сахаджа Йога. В Сахаджа Йога съм от 15 години” - това за нищо не става. Може и да сте от сто години, но може
да си останете същото магаре, абсолютно. Но може и да сте тук само от една година и от магаре да сте станали
човешко същество, а също йоги. И ето това трябва най-напред да променим в себе си, обвързвайки се емоционално
към Майка. Имам предвид, че вие имате едно преимущество пред много други йоги по света, които дойдоха – горките
– но нямаха към какво да гледат. Те знаеха за Първичната Майка, знаеха за това, но нямаха Форма. Вие имате Форма.
Вие сте големи щастливци и късметлии; вие имате Формата. Лесно е да се обожава Форма, вместо да се покланяте на
нещо абстрактно във въздуха, разбирате ли. Абсолютното съзнание – как да му се поклоните, когато не можете да го
видите? Но това обвързване в никакъв случай не означава, че вие трябва да Ми давате нещо. Какво да Ми дадете?
Нищо, освен необвързаност към причината. И това действа – виждали сте го в живота си. Казвате също: „Действа,
Майко, някак си стана”. Какво е бандан? Нищо друго, освен че сте свързани към вашата Майка, че просто Й
телефонирате. Той е телефонът към вашата Майка, това е. Вие знаете, че Аз си играя с вас и също казвам: „Добре,
правя ти бандан”. На Мен ли правя бандан? Той е телефонно обаждане, едно телефонно обаждане. Но се е развилата
вярата, че това е истинска вяра, където ставате напълно необвързани във вашите емоционални неща. Ей така – „О,



майка ми...”, добре, просто й направете бандан, край; „баща ми..” – направете му бандан; „брат ми...” – направете му
бандан. Бандан, независимо какво е. Вие поставяте това в мрежите на Майка. Но не осъзнавате, че го правите. Вие
просто ги завързвате с любовта на вашата Майка, която тече през ръцете ви. Какво са тези вибрации? Това е любовта
на вашата Майка. Вие я получихте, тя тече през вас. Но каква е любовта ви към вашата Майка? И ето какво откривам:
че когато настъпи времето на пълната криза, това отдаване се появява, и действа. Така че няма нужда да се създават
никакви критични ситуации. Вие трябва бавно и постоянно да я постигнете и тя сама ще се изгради вътре във вас. Ще
имате тази сила вътре във вас, уверявам ви. А медитацията е единият начин; другият е познанието за Сахаджа Йога.
Без перчене, без приказки пред другите, а изработвайки в себе си различните чакри, как работят те – върху вас, а не
върху другите. Щом започнете да поучавате другите, във вас има бхут. По-добре го научете за себе си, даже вътре в
себе си. Аз зная кой коя чакра е овладял, кое... А някой да говори на другите „Това се прави така..”. Това е абсолютно
глупаво его. Подобни неща не бива да се правят. Ако някой ви попита, можете да му кажете насаме, но не изнасяйте
лекции на всеослушание, и не обърквайте хората. Та имаме две неща, които трябва да преодолеем – нашата
емоционална и нашата ментална грубост; същото е и с физическата ни грубост. Физическата грубост може да се
преодолее ако отдадем себе си на една медицина – вибрациите. Анупама, Моята внучка, каза на майка си: „Ти си
родена в алопатията, после следваш хомеопатията. Утре ще откриеш някоя „джъмбопатия”, след това друга
„нумбопатия”! Но аз съм родена в Бог и следвам само Божията медицина, а Бог ще се грижи за мен и Бог ще ме
излекува”. А дъщеря Ми попита: „Защо? Ти също можеш да я смениш”. Внучката каза: „Защо? Щом Бог никога не се
променя”. Прост отговор: Бог ще ви излекува. Но вие трябва да имате достатъчно извисяване, та да кажете, че ще
скочите в случай на крайна нужда. Същият подтик, същият тип личност би трябвало да е във вас, за да го кажете. Ако
само кажете „О, Боже, спаси ме”, Бог няма време за подобни хора. Вие нямате време за Бог, и Бог няма време за вас –
просто е. Така че когато идваме от висши към светски неща, ние съществуваме и в двете области и действаме.
Независимо дали сме в лампата или в светлината, или в маслото, ние сме на фино ниво ако придаваме резултатност,
без да сме причината. Понеже сте отвъд причината, няма нужда да създавате никаква причина за нищо, а само
виждате последствията. Така че щом е свършено с причината, се постига последствие, и се постига каквото трябва,
правилното нещо. Получавате правилното нещо. Не получавате изопачени неща, но ако тръгнете с причината, тогава
може да имате изопачаване, може да имате всякакви проблеми. Така че най-добре е да сте необвързани към
причините и тогава ще постигнете следствията, както ви разказах, че спирачките са се оправили. Имаше следствие –
колата беше наред, всичко беше чудесно, така че резултатът беше наред – а причината изчезна. Нямаше причина.
Защо? Как? Как нещата станаха съвършени? Ако питате за резултата, питате как е постигнат. Не можете да обясните,
просто се получава. И понеже липсва причината, не може да го припишете на никаква причина. Понякога казвате:
„Получи се по божествен начин”. Така че единствената причина, която наистина е ефективна, е божествена. Но
Божественото не бива да е като някое светско нещо – „Хубаво, да, снимката на Майка е тук, намасте. Добре. Намасте.
Добро утро, Майко” и край. Това не е начинът. Вие трябва да познавате вашата Майка – ето това е. Много е неудобно
да ви казвам, че трябва да Ме обичате. Но като Майка в този живот съм преживяла много неудобни неща, а едно от
тях е, че не зная как да говоря с вас, децата. Това е факт. Няма нужда да преминавате през никакви критични ситуации
или проблеми. Просто се развийте по такъв начин, че да сте достатъчно развити и това да действа и нещата да се
получават. Ще ви дам един пример. Това се получава най-малко в Англия, за изненада, където Аз съм работила
най-много, най-слабо е в Англия. Сега ще ви дам примера. Вижте, вашето идване в Индия беше решено не знам от
преди колко месеца. Бях вече в Индия веднъж и сега ще ходя за втори път, а Англия е единствената страна, която
трябва да си плати парите директно. Хората тук още не са платили, но австралийците са го направили. Австралийците
са 80-85 души и го направиха, а англичаните не са – във всичко са много бавни. Но щом се стигне до егото, те са първи,
знамената им са първи. Къде се генерира егото? Във „велико-Англия”. Щом се стигне до вършене на нещо, те са
най-бавни, но ако е за критикуване, тогава са най-велики; а като се стигне до егото, внезапно виждате, че давайки им
пост, то... Защо? Отново може да обясните, че е заради причината. Ще кажете, че е инерция, ще обвините някой, или че
е бхут, или „Това е моето его” или „Това е моето суперего, но не съм аз. Самият аз съм си добре.” Пак причина. Защо не
сте платили досега? Това е такъв проблем; сега Аз трябва да пътувам. Ако нямаше да идвате, да не сте идвали. Но ако
ще плащате, по-добре платете сега. Какво ви става? Започнахте с петдесет човека, а сега сте тридесет и пет.
Организирали сме всичко за повече, поръчали сме неща и имаме автобусите и всички останало; сега липсват хора.
Никой не ви е молил да идвате. Напротив, Аз казвах да държим ниска бройка, така че всичко да се получи хубаво. Но
не може да има по-малко от 350, или може да са триста; може да имате двеста, но не и точно 210. Къде ще ги сложите?



Просто нещо е – но вижте този светски стил. А какво направиха на други места? – „Добре, трябва да отидем. Майка ще
уреди нещата”. И се уредиха. Всеки получи пари, всичко е свършено, всичко е налице. Американците го направиха, за
изненада, но англичаните дори не знаят дали ще ходят или не. Все още има такива. Горкият Гевин трябва да тича
насам-натам за всички вас. Казвам ви, той има такова търпение. И съм учудена, че все още има единадесет души,
които не са платили. Можете ли да си представите?! Та това е толкова просто нещо. Ако не ходите, не ходете. Ако
искате да ходите, вървете. Кажете му, че ще ходите или няма да ходите, и точка. Никой не ви иска там. Дори такова
дребно нещо не можете..., защото имате... „понеже това се случи, понеже онова стана, защото...”. Така че англичаните
трябва още повече да израснат, защото Аз наистина работих за вас, хора, много, много упорито и Бог Ми даде работа
за още пет години. Не зная какво ще правим. Понякога чувствам, че не бива да се връщам, защото няма полза. Това е
един малък пример, който давам, много малък, от много земен тип. Можете да видите и на други места подобни неща.
Каквото и да им се каже – „Но защо, Майко, става така? Защо аз правя така?” Тоест, пак на Мен задавате въпрос,
питайки Мен за причината! „Защо се държах така? Защо избухвам?” Като например знам за хора, които идваха на
Сахаджа Йога, практикуваха Сахаджа Йога, но после отиват някъде, като например при Щайнер. След това ходят на
някакви други курсове. Имам предвид, че те нямат вяра в Мен – Сахаджа Йога. Практикуват едно, практикуват друго,
все още продължава това. Това е възможно само в Англия, казвам ви, никъде другаде; това е специалитет. Знам за
много хора, които идват в Сахаджа Йога; без да практикуват Сахаджа йога ги лекуват, помагат им в Сахаджа Йога,
работят върху тях. Те напускат Сахаджа Йога. Ходят на едно или друго място... Това ли е начинът? Сега, познавам
много хора, които се опитват да обвиняват ръководството. Казвам ви всички тези неща, защото Аз бях много болна,
когато дойдох тук, наистина – казвам ви – осем дни Аз бях болна, а даже и след това. Защото, вие го знаете, всички
вие сте в Моето тяло и Аз страдам, така че трябва да ви го кажа. А те се опитват да говорят, че ръководството не е
добро, че лидерът би трябвало да е много силен, да е еди-какъв си; а техният лидер трябва да има една голяма пръчка,
та те да си кажат: „Ако той ни удари, хич няма да ни е добре”. Отново причината; пак причината. Казвам ви, вие имате
един от най-добрите лидери в лицето на Гевин и трябва да ви кажа, че той е този, който е дал много пари. Без да Ми
каже, е покрил много разноски, неговият офис работеше за нас. Той прие всякакви ненужни хора. Ако Аз кажа „Този
човек започва да има его”, той го наема на работа. Ако кажа „Онзи човек е бхут”, той го взима в офиса си. Работил е с
такива бхутове, че Аз не бих могла да ги търпя и един ден. Той се опитва да направи най-доброто, да отиде при хората
и да поговори с тях. Много хора е спасил чрез разума си, чрез разбирането си; но има едно нещо и то е, че той не
ръководи открито, това е грешка. Той би трябвало открито да каже: „Ти си бхут и се излекувай, тогава ще си наред”. Но
ако се каже: „Ела. Виж, ти си бхут, няма значение. Тук имаме лимони, люти чушки... Седни сега.”, другите казват:
„Майко, той се идентифицира с най-големия бхут”. Нека добре видим нещата. Ако разбирате вашия лидер, тогава би
трябвало да знаете, че Аз го познавам много по-добре от вас. И понякога е много натъжаващо. Защо не разбирате
очевидната доброта на някой човек? Такова количество бхутове е толерирал в офиса си, казвам ви, Аз не мога да ги
държа повече от един ден, някои от тях. Толкова егоистични, някои от тях, твърдоглави, а други са такива бхутове, че
дори да стоят долу на стълбите в Моята къща, получавам болки в стомаха. Но той ги издържа. Защо? Защо беше
нужно? Просто си мислеше, че може да им помогне. Когато и да му кажех: „Тази личност е бхутовска”, я откривах наета
на работа от г-н Гевин Браун. Така че един ден трябваше да му кажа: „Уволни ги всичките” и те бяха изхвърлени. Защо
имаме най-голямото количество бхутове в Англия, не мога да разбера? Необходимо ли е да ги търпим наоколо? Не
биваше да ви казвам тези неща точно в деня, когато тръгвам, но когато си тръгвам, откривам, че тези бхутове отново
се завръщат и стават причината, а следствията се виждат. Така че трябва да ви представя пълната картина, за да
видите, че можете да се издигнете до най-висшето, бидейки родени в тази велика страна. Но също може да стигнете
много ниско, виждала съм го. Защото винаги обвинявате някого – най-малко това е Гевин – и това е най-лошото,
което сте правили. Нека някой да го каже на Грегоар, той ще го разкъса и ще Ми докара този човек на парченца.
Наистина, казвам ви! Ще каже: „Що за глупости! Добре, давай тогава...” Кажете на г-н Уорън и не зная какво ще
направи с хората, които са като австралийците. Те всички са скъпоценни камъни, без съмнение. Но вие заслужавате
човек като Гевин. Мислех си: „Те са специални хора, за които Аз работих толкова много”, но съм удивена. Почтените
хора нямате нужда от такива лидери, нали? Но хората, които са почтени, сега изненадващо се оказаха австралийци по
начина, по който се държат към Мен; толкова са сладки децата, ще се изненадате. Гевин купи няколко чаши и чинийки
за Мен, защото когато Аз отида там – помислиха си –ще Ми поднесат чай в хубави чаши и чинийки. Така че той купи за
всички центрове по една чашка и чинийка, хубави. Децата, малките деца събираха пари – „В крайна сметка Майка ще
хапне кейк, трябва също да има чинийка”. Така че те изпратиха чек тук, просто вижте колко е мило. Аз никога не ям



кейк, знаете го, но все пак колко мили са децата, бих казала. Каква е причината? Защо вие доминирате или сте
доминирани? Защо? Отново – причината. Отидете отвъд причината. Благославям ви отново и отново, когато се върна
следващия път, да видя, че повече не правите никакви грешки. Медитирайте, медитирайте и медитирайте, а когато
някои от вас дойдат в Индия, бих искала да ви покажа като Моите награди от там, където съм работила. Дори и Аз да
не съм била, вижте, някой е дал Реализация на някого в Непал и те са прекрасни цветя. А тук съм самата Аз, да не би
нещо да не е наред с Мен? Там, където съм работила, хората се притесняват повече за причините. Трябва наистина да
направя един много, много директен призив към вас сега да растете вътре във вас. Великодушни ли сте, щедри ли сте,
систематични ли сте? Правите ли впечатление, любезни ли сте, колективни ли сте? Все още ли сте обвързани към
всички тези безсмислени неща? Говорите ли големи приказни, изнасяте ли големи речи? Смирете се вътрешно, и
тогава ще видите вашето величие. Докато не сведете глава до сърцето си, как ще видите вашата Майка? Желая сега
на всички вас голям късмет и весела Коледа на всички, и щастлива Нова година, и много велика Нова година в
духовния растеж. Нека да го покажем. Нека всички да го решим днес. Забравете за вашите жени и мъже, за децата си
и за всички безсмислици. Сега всички вие сте йоги, свързани сте с Божественото. Растете в това, развивайте се. Нека
Бог да благослови всички вас. Днешната програма не трябва да е много дълга, защото не разполагаме с много време,
но е хубаво, че днес можем да направим малка пуджа на сбогуване. Но трябва да бъде много кратка... понеже е важно
колко получавате; защото преди тръгване не искам да имам всякакви чакри, които да получават спазми. Понякога се
страхувам от пуджа в Англия. Гевин, мисля, че можеш просто... Това е овладяването. Трябва да имаш водачеството
над себе си, преди всичко. Ако не си господар, не можеш да действаш и върху своя инструмент - това е същността. И
не бих искала някой да не уважава лидерите, изобщо. Може да сте много интелигентни, това е извън Сахаджа Йога. В
Сахаджа Йога трябва да слушате лидерите си и да ги уважавате, и никой да не се опитва да намира кусури. Аз знам
неговите проблеми, какви са неговите недостатъци и знам как да се справям с тях. Всеки трябва да се опита да стане
по-силен. Бих казала, че в Австралия, която е модерна страна, цялото нещо работи като едно тяло. Никой не задава
въпроси на Уорън. Те му се обаждат, казват му, събират пари, дават парите - всичко работи като едно тяло. Тук всеки
се опитва да отреже главата, или да атакува сърцето - това е вашето сърце, това е вашият ум. Така че, моля, запомнете
- всеки трябва да помага на Гавин, на Сахаджа Йога, преди да критикува. Тези, които казват, че книгите не пристигат,
оставете ги да се грижат за книгите. Дори и за да резервира място за Мен и всичко останало, той трябва да тича, знам.
Каквото и да кажете за... той е правил всичко това. Така че вие също трябва да предлагате помощта си да вършите
тези неща, иначе Сахаджа Йога няма да проработи. Не сме тук само да получаваме благословии, но имаме определени
задължения също, и това е нещо, което всеки трябва да предложи, според силите си - „Какво мога да направя, как
мога да помогна? Каква е работата?” Нека да видим. Надявам се на следващата среща, всички да седнете заедно и да
откриете какво може да направите. Може да се сформира група - двама, трима души могат да седнат и да свършат
работата с любов, с внимание, така че този товар да се намали, и всички вие ще почувствате радостта, че вършите
нещо за Сахаджа Йога. Майка е направила толкова много за вас, какво направихте вие за Сахаджа Йога? Искате да
имате хубави ашрами, хубаво място за живеене, добре. Искате да имате удобни места, по-евтини, добре. Искате да
имате добро здраве, добре. Искате да имате добри деца, добре - наслаждавайте се на вашия живот. Но какво ще
кажете за даването, да дадете сърцето си, уважението си? Следващия път, когато се върна, искам да видя, че всички
растете като едно тяло. Поне Сърцето трябва да бъде интегрирано, ако не друго. Представете си сърце, чийто клапи
пулсират в различен ритъм, всички мускули се движат с различна честота на вълната. Как тази Вселена може да
оцелее с такова сърце? Трябва да помоля всички клетки на Сърцето да бъдат нащрек, да бъдат в унисон с Бог и в
любяща грижа за цялата вселена. Нека Бог ви благослови. Каква ще е днешната пуджа? Това е пуджа на сбогуване,
така че нека да я направим, точно преди раждането на Христос. Нека Христос се роди в нас. Нека да бъдем като Него,
който винаги настояваше: „Обичайте братята си, обичайте сестрите си.” Кои са вашите братя и сестри? Той също
зададе въпроса: „Кои са Моите братя и сестри?” - „Сахаджа йогите са моите братя и сестри.” Някой се поклони пред
олтара. Той каза: „Защо отдаваш почит пред олтара? Помири ли се със своя брат?” Помирихте ли се? Първо се
помирете и след това поднасяйте цветя на Майка. Той го каза. Мислете за Него, колко прощаващ беше, колко
възвишен, колко велик и как Той мислеше за Своя Баща, през цялото време, напълно отдаден, вършейки работата си.
Така с всички възхвали към Христос и Неговата Майка, която работи по много незабележим начин, днес трябва да
събудим в себе си този велик Дух, който в действителност е Омкара. Дори припомнянето, дори идеята за това дава
толкова радост. Нека Неговият живот бъде отразен във вашия живот. Вие трябва да бъдете истински християни. Нека
да направим... какво е това? Мисля... Бих казала, че следващия път, когато дойдете на пуджа, всеки от вас трябва да



има 108-те имена на Богинята. Трябва да имате всички книжа. Както имаме тези книги, всеки от нас трябва да ги има,
не само един човек. Трябва да се опитате да запомните някои определени неща също: имената на Богинята, имената,
които казваме. Трябва да ги прочитате отново и отново и да разбирате значението им на санскрит. И това трябва да
става много лесно в нас, защото така ще изработим нашите чакри. Не мисля, че имаме имена на Христос, добре, и този
път, надявам се, ще се опитаме да прочетем някои имена на Христос. Но имаме имената на Ганеша, не на Христос,
така че ще кажем 108 имена на Шри Ганеша, и някой може да измие нозете Ми, добре...... Имаш ли? Добре наистина,
така е най-добре. Бих казала, някой трябва да казва, нека да видим. Колко имена имаме?... Нека създам имената и ще
ги раздадем на останалите. Защо трябва само Гевин да има имената? То не е като да си премиер на страната, да сте
избрали лидера. На премиера му се плащат пари - това е нейната работа. Той не върши своята работа. Всички вие
вършите работата на Бог. Така че защо трябва да има такова нещо, което... Сега някой трябва да ги прочете и някой
може. Кой ще ги прочете? Сега някой трябва да ги прочете и някой може да измие Нозете Ми. Но не го правете
прекалено. Това е Христос - не е лесно да се абсорбира. Добре, нека видим. Нека да видим колко любов имате към
Него, колко ще я усвоите... Станете сега. Трябва да станете да помогнете, някои от вас. И другите също. Няма от какво
да се боите, че има его или нещо такова. Не стойте отзад, мислейки си: „О, те ще си помислят, че аз само...”. Не,
тичайте! Тичайте за работата. Сега, какво е това? Вземете нещата, които ви трябват. Кой ще води пуджата? Бала,
можеш ли да го направиш? Добре, ела напред. Някои жени могат да дойдат също, няма нищо лошо. Ела тук... водата и
всичко това... Вие сте приятели, не трябва да се тревожите прекалено.... (Сахаджа йоги произнася имената на Шри
Исус) Ние се прекланяме пред Този, който е единственият син на Своята Непорочна Майка, във всяка пора на когото
галактики се реят като прах, и който е роден да ни учи за Своя Отец - Садашива – всевечния Всемогъщ Бог. Амин. Аум
твамева сакшат Шри Исус сакшат Шри Ади Шакти Бхагавати Матаджи Шри Нирмала Девьей намо намаха Той е
Първичното същество, АУМ. Той е Вишну и Синът на Вишну. Той е Махавишну. Той е чистата енергия Пранава. Той
съдържа в Себе си милиони вселени. Той бе роден в Първичното космическо яйце. Той бе породен в сърцето на Шри
Матаджи. Той бе предсказан от пророците. Той бе възвестен от звезда на изток. Той бе посетен от Тримата влъхви,
които бяха Брахма, Вишну и Шива. Той бе роден в ясли.Той е Учителят. Той е приятел на кравите. За Него се грижеха
кравите. Неговият Отец е Шри Кришна. Неговата майка е Шри Радха. Той е Спасителят, който изгаря всичките ни
грехове със Своя огън. Той краси Агнйа чакра. Той е Светлина. Той е с небесна природа. Той е огън. Той извърши
чудеса поради Своето състрадание. Той е чиято плащеница докосваха. Той е приятел на аскетите. Той е почитан от
семействата. [Шри Матаджи: Заради тапасйа – Той поддържа тапасви. Сега виждате, ето защо. Аскет, защо? Защото
Той е тапасви.] Той е биджа мантрите „Хам” и „Кшам”. Той е прощаващият. Той ни позволява да прощаваме. Той е
Духът. Той е роден от Духа. Той бе разпнат и възкръсна като чист Дух. Той се възнесе след три дни. Той е Мирът. Той
поглъща всяка мисъл. Той обитава Ади Агнйа чакра. [Шри Матаджи: Той обитава във всичко, но в човешките същества
е в Агнйа чакра. Той е Аумкара. Пребивава във всичко, но в човешките същества обитава в Агнйа чакра.] Той обеща
идването на Утешителя, който е Шри Матаджи, Светият Дух. Той се завръща като Цар. Той е Шри Калки. Той е
Принципът на еволюцията. Той е опората на нашата еволюция. Той е краят на еволюцията. [Шри Матаджи: Той е
опората на вселената – Муладхара.] Той е еволюцията от колективното подсъзнание до колективното съзнание. Той е
Тясната врата. Той е пътят към Небесното Царство. [Шри Матаджи: Той е тясната врата към Божието Царство, и Той е
пътят. Добре.] Той е тишината. Той е Шри Картикейа. Той е Шри Махаганеша. Той е чистотата на невинността. Той е
въздържание. Той е великодушие. Той е светлината в очите на Шри Махалакшми. Той е покорен на Своята Майка. Той
е съвършеният Сахаджа йоги. Той е съвършеният брат. Той е въплъщението на радостта. Той е въплъщение на
благостта. Той отхвърля нерешителните. Той осъжда лъстивите очи. Той осъжда всички фанатици. [Шри Матаджи:
Всъщност неутрализира лъстивите очи. Прави лъстивите очи невинни, защото Той е невинност.] Той не се интересува
от богатства. Той дава всички богатства на Своите поклонници. Той е чисто бял. [Шри Матаджи: Не, не можете да
кажете, че Той не се интересува от ритуали. Кое ви кара да го мислите? Ритуалите, които наистина са... Вижте, Този,
който е богатство, как може да се интересува от богатство. Това е въпросът. Той е богатство. Изобщо не се
интересува, защото бидейки богатството, Той е гунатита – както казвате – да е и да не е. Когато не сте, не може да се
интересувате от това да сте. Отвъд, Той е отвъд.] Той е Светото сърце. Той носи трънен венец. Той осъжда
страданието. Той страда, за да се радваме ние. Той е дете, но Той е прастар. Той е Алфата и Омегата. Той дава
Небесното Царство еднакво на първите и последните. Той е винаги с нас. Той е отвъд Вселената. Той е символът на
кръста. Той е над разграничаването. Той е Свидетелят. Той е Този, за когото свидетелстват. Той надмогва
изкушението. Той прогонва злото. Той осъжда окултните практики. Той е въплъщение на тапасйа (покаяние). Той е



почитан от Своя баща. Той е тачен от Своя Отец. Неговото име е свято. Той е интелигентност. Той е мъдрост. Той е
съвършено смирение. Той е гневен на материалистите. Той разрушава егото и поглъща суперегото. Той е
унищожителят на желанията. Той е чистата сила на желанието. Неговата църква е сърцето. Той притежава
единадесетте разрушителни сили. Той е унищожителят на лъжливите пророци. Той е унищожителят на лъжата. Той е
унищожителят на нетърпимостта. Той е унищожителят на расизма. Той е унищожителят на гнева. [Шри Матаджи: На
фанатизма – наистина, много.] Той е Вестителят на Златния век. Той е почитан от нашата Майка. Той е възхваляван от
нашата Майка. Той е обичан от Нашата Майка. Той е Избраният. Той е събуден у всички Сахаджа йоги. Той язди на бял
кон в края на епохата. Той е краят на страховете ни. Той пази вратата към нашата Майка. Той единственият път към
Царството Божие. Аум твамева сакшат Шри Махалакшми Махавишну сакшат Шри Махавирата сакшат Шри Ади Шакти
Бхагавати Матаджи Шри Нирмала Девьей намо намаха [Шри Матаджи: Мисля, че „боготворен” трябва да стане
„обожаван от нашата Майка”, защото Той не го харесваше, мисля, има бодежи в Агнйа. Така че „обожаван от”. Вижте,
той е толкова особен; протоколът не е наред, затова. Виждате ли? По-добре е! Агнйа е добре. Нали?... Има някои
блокажи. Чудя се кой от тях беше... Сега ще кажем „Той е обожаван от нашата Майка”. Той е обожаван от нашата
Майка. [Шри Матаджи: Отново, три пъти.] Той е обожаван от нашата Майка. [Шри Матаджи: Пак.] Той е обожаван от
нашата Майка. Той е обожаван от нашата Майка. [Шри Матаджи: Нали? Той е много особен. Нека Бог да ви
благослови.] (Химни на Шри Махалакшми на санскрит.) Схванахте ли значението на това? Описанието на
Махалакшми, какво ви дава Тя, а също описанието на Нейната връзка с Вишну, с Хари – Хари е Шри Кришна – че Тя е
любимата на Шри Кришна (Хари...). Тя е любимата от Шри Кришна; и ето как се обяснява как Махалакшми, щом е
Мария, то Мария е Радха... … Това трябва да се направи от момчета, които нямат усещане към брака, или не мислят за
него. Трябва да бъде така чисто. (Майка ги води как да изпълнят пуджата правилно.) (Четене на Деви Суктам.)
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Пуджа за Макар Санкранти Бомбай, Индия – 14 януари 1985 г. Днес празнуваме много специален ден, наречен Макар
Санкранти. За информация на чуждестранните Сахаджа йоги ще обясня какво значи това... [неясно изречение на
марати]. Днешният ден означава, че тогава Слънцето преминава от Тропика на Козирога в Тропика на Рака. Това е
много голям ден за нас, защото през лятото прибираме реколтата и очакваме с нетърпение дъжда и толкова много
неща, които се случват във всяка страна. Слънцето пада под прав ъгъл в тази страна през летния сезон. И така, ние
приветстваме Слънцето. Хапваме нещо, което вече трябва да сте яли и което наричаме тил (сусам – б. пр.) и джагери
(нерафинирана тръстикова захар – б. пр.). То е за да се подготвят вашият ум и вашето тяло, да им се даде
способността на приемат Слънцето. Понеже ако живеете в студен сезон, тогава цялото ви тяло и ум стават летаргични
и понякога също ставате много мързеливи, в смисъл че денят е толкова малък, че не можете да постигнете много
резултати. А тялото е станало студено, както казваме. Ние хапваме от тези неща, които дават топлина, така че тялото
ни е готово да приеме топлината на Слънцето и да го приветстваме. За да преодолеят установяващата се чрез студа
инерция и също за да освободят силата на тялото си за Слънцето, хората всячески ви обръщат внимание, давайки ви
нещо, което създава топлина в тялото. Но това има друг, много фин израз, който Аз откривам – когато ви дават тези
неща (топченца от сусам и захар – б. пр.), ви казват да вземете тези тилгул и да кажете нещо, което е благо. Понеже,
когато ги ядете, тялото ви се загрява и ставате десностранни. А когато станете десностранни, рядко говорите благо.
Така че има контраст – дават ви нещо да ви стопли, така че тялото ви се загрява, но вие трябва да говорите сладко.
Така че има и предупреждение, че макар и да ядете тези неща, това не значи да яхвате коня на егото и да газите всеки.
Това е много фино нещо за разбиране – че когато станете десностранни по характер, толкова много сте заслепени от
егото си, че не усещате как наранявате другите с това, което казвате. Ако има двама егоисти, те могат да се оправят
помежду си. Но ако единият е егоист, а другият е покорен, то с покорния е свършено. Ето защо се казва, че на днешния
ден започваме да говорим истината. Ако някой е ваш враг или не е приятелски настроен към вас, или е имало някакво
неразбирателство, казва се, че това е денят, в който му давате тези сладки и искате той да каже нещо много сладко.
Говорете благо. Но точно днес, мисля, получих писмо от една Сахаджа йогини, което беше пълно с толкова грубости,
че се изненадах, че го получавам точно днес. Не към Мен, а към един Сахаджа йоги. Та днес трябва да решите едно
нещо и да се замислите за това, че няма да казвате нищо грубо на друг Сахаджа йоги и да му говорите, като че ли той е
някакъв обикновен човек. Да речем, че той е лидер, тогава има повече основания да покажете уважение. А ако е
някой от старшите лидери, тогава има още основания и трябва да (го) уважавате. Първото нещо, което човек трябва
да се научи, е, че трябва да уважава. Слънцето е така силно уважавано в тази страна, че рано сутрин всички хора
стават и казват „намаскар” на Сурйа с всички негови имена и правят определено упражнение, за да покажат, че са
напълно отдадени на волята на Слънцето. Когато го правите, то егото не се появява. Когато Слънцето свети тук, ви
дава усещането, че трябва да бъдете активни, да работите много здраво. В резултат на това можете и да развиете его.
Но когато развиете его, тогава то обкръжава вашия мозък напълно, а когато мозъкът е заобиколен от его, не знаете
накъде да поемете. Не знаете кое е правилно, кое е грешно. Нямате никакво благоразумие и граници. Правите каквото
си искате и каквото ви се хареса. И когато празнуваме този ден, някак трябва да се отдадете на Сурйа, на Слънцето,
което – както знаете – е домът на Шри Исус Христос. Той обитава Слънцето. А колко скромен е Той, колко беше
смирен, обитавайки Слънцето. Колкото повече живееше Той в него, толкова повече смирение трябваше да има.
Разбира се, трябва да кажа, че хората в Индия са скромни. Но все пак качеството на Слънцето може да ви направи
изключително арогантна и неприятна личност. Неприятната личност може наистина да не спазва всички видове
добри отношения. Но най-лошото нещо, което се случва, е, че започвате да губите вашата интеграция. Защото когато
казвате грубости на когото и да е, вие се чувствате виновни. Има и друг проблем – сърцето ви се чувства зле, черният
ви дроб се чувства зле, всичко е така и по този начин се чувствате абсолютно разпокъсани. А тази разпокъсаност е
вашият блясък от това, че изобщо не еволюирате или, да го кажем, връщате се назад. Интеграцията е толкова
постоянно нещо, че виждате в себе си. Виждате, че се борите с вашето его. Когато се борите с егото, вие се борите със
сърцето си, с емоциите си и през цялото време се борите вътрешно със себе си. Така че поне вътре във вас би
трябвало да говорите благо на този ден. Тогава можете да заговорите на другите много сладко. Някои хора си мислят,
че да се говори благо е признак на слабост. В някои страни се вярва, че ако говорите благо, това е знак за невинност.
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Това е страхотно време за Сахджа йогите да говорят с другите с уважение, с подходящ протокол и с подходящо
разбиране. Поради арогантност хората също забравят какво е тяхното положение и този неблагоразумен характер ги
лишава от усет за посоката. Вие се движите във всички посоки и не знаете къде отивате. Докато вашето его е
доволно, вие продължавате така и в един момент откривате, че наистина сте станали Хъмпти Дъмпти, не знаете какво
сте си сторили. Така че най-добрият начин да завладеете вашето его е да говорите благо, първо. Това е нещо толкова
дребно, но ви отвежда до такъв синтез на характера вътре във вас, най-напред, и до синтез на всички красиви
принципи на живота. Например, като говорите благо на някого, той може да ви хареса. Може и да ви каже нещо, което
може да знае и да е от голямо значение за вас. Ако говорите благо на някого, тогава може и да постигнете покой на
ума, понеже сте дали мир на другия човек. Каквото давате на друг, това чувствате вътре във вас. Но ако се карате с
другия, всъщност това е отражение на вашата караща се природа вътре във вас. Днес има големи страдания и голям
плач, и големи организации, работещи чрез мисии за мир. Мирната мисия е вътре във вас. Нека всички Сахаджа йоги,
които сте велики светци и днес седите тук, започнете да постигате мир със себе си и с другите. Но най-главното е, че
мир не може да се прави с кавги. Вижте, както ако Америка и Русия искат да решават нещата с ракети, мирът ще
пропадне. Едните казват, че искат да имат пет пъти повече ракети и тогава могат да живеят в мир. Другите пък – да
оставят онези, които се карат, да се избият помежду си. Мислят си, че това е решението на проблема. Но е точно
обратното. Нека всеки един да живее мирно вътре в себе си и да дава мир на другите, така че този мир да стане ядро
за мира на целия свят. Така че днес ваша голяма задача е да установите големия източник на мирното същество.
Имаме толкова много Сахаджа йоги тук. Те седят в пълен мир и щастие и радост. Вие не знаете, че излъчвате този
мир, канализирайки го и правейки го. Но все още някои хора, които страдат от кавгаджийство и нараняване на другите
и те се опитват да направят нещо, което никога не би трябвало да правят и го смятат за нищо. Ако точно сега мислите,
вие няма да регистрирате това, което казвам Аз, и това е едно друго качество на его-ориентираната личност – да не
запомня. Вие може да кажете каквото и да е, но тя не чува. Тя чува какво иска да чуе или не чува. Така че това е
другото нещо, което днес трябва да решите – че по-скоро ще запомняте нещата, отколкото да ги говорите. Нека си
вземате бележка. Това е признак за характер, който иска да знае, да знае повече. Но критерий за възход са синтезът и
интеграцията. Личност, която не е интегрирана с други Сахаджа йоги, не е човек, който има възход. Който се опитва да
разделя и да говори за разделения. Ако говорят „Ние англичаните... Ние германците... Ние индийците...”, тогава те не
са Сахаджа йоги. Хубаво, индийци са, но не са Сахаджа йоги. Сахаджа йогите нямат каста, вероизповедание или
националност. Трябва да носим паспорти, само защото сме родени в този „затвор”. Трябва да носим своя
„затворнически” номер, но всъщност той не ни е нужен. Вие нямате нужда от всички онези неща. За вас днес е да
решите най-напред в сърцата си, че ще поемете мира вътре във вас. Когато притеснявате някого, заемете се с мира
отвътре. Ако някой се опитва да ви провокира или се опитва да създава проблем, или да разделя по какъвто и да е
въпрос - каквото и да е – избягайте от тази личност колкото се може по-бързо. Всеки, който говори за мир и е
миротворец, дръжте се за този човек и само тогава ще разберете, че вие също получавате мир. Тук сте дошли, за да
получите мир, а не да създавате проблеми или да слушаме вашите проблеми, а да получите мир. Мирът е природата
или е качеството на вашия Дух. Така че щом скочите някак във вашия мир, онова, което се случва, е, че отивате отвъд
причината и следствието. Вие сте отвъд причината и следствието. Така (е причината изчезва и следствието също
изчезва. Така че днес сме дошли тук да почитаме мирът отвътре и отвън. Нека бъдете в мир. Нека не се изтегляте към
групи, които мразят и говорят за омраза. Които искат да мразите някого, които искат да създават групи. Които само
говорят „Ние американците...” или „Ние еди-кои си..”. В Сахаджа Йога трябва да се учите от хора, които са напреднали,
които са много прогресирали. Например, бих казала сред всички европейци, че австралийците се справят много
добре. Няма защо да ревнувате. Хубаво, ако австралийците са се справили добре, както трябва, това е слава за тях.
Така че ги попитайте как са изработили тези неща. Утре може и да бъдат американците. Много искам те да направят
всичко по силите им, така че да ги питате как се справили така добре. Това е начинът, по който ще живеете. Няма да
се състезавате, няма да завиждате, а ще абсорбирате всичко това в мир. Това е Сахаджа Йога. Иначе е обратното -
както ако се открие нещо, пилотът е най-отгоре и тогава щом се открие нещо друго, то е от човек без машини. Не, това
е някой друг. Вие развивате ум, който абсорбира всичко и тогава развивате по-голям ум, който дава всичко. Няма
тайни в Сахаджа Йога. Всеки, който знае нещо по-добре, който е имал някое добро преживяване в Сахаджа Йога,
следва да го каже. Но тогава, виждала съм го, в егото си хората започват да проповядват, че този метод е правилен, че
онзи метод е добър. Няма нужда от това, а също то е поради липса на благоразумие. Ако имате благоразумие, щяхте
да знаете, че това не се прави. Това, което не трябва да се прави в Сахаджа Йога, не се прави. Та как ще знаете, когато



нямате благоразумие? Вие сте като изгубен кораб. Тогава трябва да видите как вашата Майка би действала в това
положение и тогава съм сигурна, че ще отидете отвъд причината и следствието. Така че днес е денят, когато не би
трябвало да казвам нищо, което по някакъв начин би наранило някого, и Аз се опитвам да ви накарам да се усмихнете
и да се засмеете, но вие сте толкова сериозни. /йогите се смеят – б.р./ Така че днес решаваме за мира. Мир със себе
си, мир с другите и ето как почитате Слънцето, Христос, който беше емблемата, който беше абсолютният практически
символ. И щом разберете тези неща, сигурна съм, че ще се опитате да следвате това, вместо да удряте всекиго, да се
ядосвате на всеки. Просто простете на всички. Вие сте дошли тук да се извисите и вашата игра си е ваша игра. Да се
биете не е вашата игра, запомнете го. Да се карате не е вашата игра. Играта е мирът, който сте постигнали, любовта,
която се развили, състраданието, с което можете да обгърнете, количеството връзки и силата, с която можете да
прониквате в другите. Това е вашата игра, която трябва да получите днес – вие сте хора с лъвски сърца, а не с
пилешки. Не сте хора, които ще се ядосват и ще се хвалят с това. Тези дни са си отишли. Ние се хвалим с мира, хвалим
се със задоволството, хвалим се със славата, хвалим се с това състояние и това е състоянието, в което сте в
Царството Божие. Нека Бог да ви благослови!
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Пуджа за Рождения ден Мелбърн, Австралия – 17 март 1985 г. Много съм радостна да видя всички вас да празнувате
Моя рожден ден, както и да имате национална програма. Добра комбинация имаме през месец март. Счита се, че е
пролетта в Индия – Мадхумас, това е, което пеете - Мадхумас. И както знаете, на 21ви март е равноденствието и е
един вид баланс и център на всички знаци в хороскопа. Толкова много центрове трябваше да достигна Аз, а също така
съм родена на Тропика на Рака, като вие сте в Тропика на Козирога и Айерс Рокс е точно на Тропика на Козирога,
точно в центъра. Толкова много комбинации трябваше да се изработят. И така, принципът на израстването е да сте в
центъра, да сте в баланс, да бъдете в мариадите на центъра. Принципът е да бъдете в границите на центъра. И така,
какво се случва ако не се придържаме към границите, към мариадите? Тогава получаваме блокажи. Ако се
придържаме към мариадите, няма да можем прихващаме блокажи. Много хора казват: „Защо са ни марйади?” Да
кажем, имаме границите, мариадите на този красив ашрам тук и някой ви атакува от всички страни, от всички страни
на Воид, и така, ако излезете извън Воид, получавате блокаж. Ето защо трябва да се придържате към границите, а да
се придържате към границите е трудно, когато имате два проблема: единият е егото, другият е суперегото. Сега на
Запад суперегото не е такъв проблем. Егото е проблемът и то се намесва много фино, Аз мога да видя сложните
стилове его, които имаме. Единият вид е грубо, като на (аятолах – б. р.) Хомейни, което е сухо, очевидно, всеки може
да го осъди. Това е този, който или се коригира, или напълно бива разрушен. Но егото, ако е на глупав човек, тогава
той се държи глупаво, само че не знае как да скрие егото си чрез фалшива изисканост. Но западното его е
изключително префинено – езикът, всичко е много префинено. Както на английски ще кажем: „Страхувам се, че
трябва да те зашлевя. Съжалявам, трябва да те убия.” Толкова е завъртяно, разбирате ли, сякаш щом кажете
„съжалявам”, това означава, че поръсвате шоколад на върха, така ли е? Това е такъв камуфлаж, трябва да разберем.
Вижте, трябва да се видим такива, каквито сме. Не можем да гледаме нещо друго. Но точно това се случва с
префинените неща - ние избягваме да се изправим лице в лице със себе си. Днес е ден за празнуване, и така с цялото
чувство за хумор трябва да разберем какво глупаво нещо е егото. С целия хумор, не със сериозност, защото не искам
отново да се чувствате виновни. А сега, както обяснявах сутринта, как егото става лява Вишудхи. Имам предвид, че
дори да отида в залата, Моето внимание е върху залата, и получавам голяма бучка тук – просто болезнена, ужасна,
мъчителна. Имам предвид, че през цялото време я има, откакто бях на Запад. Представяте ли си? Никога не изчезна.
Така че тази чакра през цялото време работи, бедната е толкова изтощена сега, чакрата на Вишнумайа. И така, много е
важно да се разбере какво се случва наистина, трябва да видим физическата страна. От нашето детство, ако сме
обучени в общество, като това, където вашият интерес е насочен към външния свят – че трябва да постигнете нещо,
някакъв успех или това, онова - тогава ви е дадена идеята за сила и че е слабост да търпите нещо. Представете си, в
християнството „най-доброто” е „Съжалявам, ще те убия”, нещо подобно. В християнството го има, има я теорията, че е
слабост да търпите нещо. Слабост е, ако сте доминирани от някого. Никога не може да имате успех, ако правите така.
Така че докато сте обсебени, никога не можете да бъдете покорни. Така е. Някой трябва да ви обсеби, абсолютно да ви
обсеби, като Хитлер, чак тогава можете да сте послушни; в противен случай всеки има голямо его, както в историята
за боклукчията, която ви разказах. И така, всеки има много голямо, много голямо его, всеки иска да има свой собствен
път, и от детството разваляте децата си, разглезвате ги, напълно ги разглезвате. През цялото време ще ги прегръщате,
ще ги държите, ще правите твърде много, и децата се разглезват. Мислят се за велики и на всичкото отгоре, ако им
кажете, че няма да търпите нищо, те стават непокорни. Така че вие не знаете как да се подчините на другите по
никакъв начин. Егото не знае как да се подчинява, защото това уж е слабост, подчинението е слабост. Така че това
нещастно его е ограничено, то е нещо ограничено. Тоест, егото има балон, който е ограничен. Но се спуква, когато
получите парализа и или нещо такова, тогава се спуква, но също така е гъвкаво. И така, когато егото вземе твърде
много връх над суперегото, тогава суперегото също се проявява. И така, за да се отърват от егото, хората пият
алкохол, взимат наркотици, за да го избутат, така че суперегото се увеличава, за да спадне егото. Така че вие си
играете между двете, клатушкате се помежду, това продължава така, работи. Това е модерното решение, което са
намерили за егото, нали. Иначе има твърде много его. Така че, когато някой ви каже нещо, вместо да се изправите
пред него – да речем, че не сте успели да намерите, например, чаша за Мен, нещо просто, като това - вие се мусите.
Защо? Защо трябва да се цупите за това. Когато преминете точката, тогава може да отиде на от другата страна – тук
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пресича централна Вишудхи - така че, когато е притискано от Дясната страна, отива в лява Вишудхи. И така, тогава
получавате лява Вишудхи, което не е нищо друго, освен чисто его. Вярвайте ми, чисто его е, защото няма друг начин да
влезе, отива там и ето защо вие се мусите и мислите. Мислите и така получавате още его, вие запълвате вашата Лява
страна, но никога не си признавате. Практичният начин да се установи централната пътека е да бъдете в реалността.
Трябва да ви стане навик да се развивате. Да речем, че е станала някаква грешка, кажете си: „Да, тръгна на зле,
защото направих тази грешка. Добре, защо направих грешката? Заради това, така че следващия път няма”. Но е много
по-лесно да избягвате всичко, да стигнете до това и да се радвате на егото, което се чувства тъжно. Това е глезене. А
други пък казват: „О, той почувства, че съжалява, че е убил човек, разбирате ли? Съжалява за това”. Да, виждала съм
го, това е стигнало толкова далече в умовете на западняците, че има закони, които наистина прощават на хора, на
които никога не би трябвало да се прости. Там също се опитват да прощават на хората заради тази глупава лява
Вишудхи, която се рови в Лявата страна; вие изпитвате съчувствие към такива хора, на които не е трябвало да се
прости. Например имаше един човек, който беше убил толкова много хора, слагал ги в газови камери. Сега е
арестуван, под отговорност е, държат го под голяма отговорност като затворник, държат го някъде, защото всичко
трябва да се държи там много затворено. И така, да се държи такова куче там беше много трудно за англичаните, но
те държат този затворник. Забравих името му, ужасен човек, каквото и да е то. Той си е там, стар е, така де – оставете
го да умре там, какво е това съжаление? Просто го обесете отвън и край. Той е убил толкова много хора. Но не – „Как
може вие да направите това?” Трябва да държите това куче там, въпреки че той консумира парите на всички хора,
въпреки че е убил хиляди и хиляди в газови камери. Бил е толкова ужасен, не трябва да има никаква симпатия, според
Божествените закони с него би било свършено за нула време. Той се размотава всеки ден, но дори днес чета статии
със симпатия за него - „Сега какво лошо ще на прави? Защо не го оставите намира?” Ето как играете в ръцете на
ужасни хора чрез вашата лява Вишудхи, преди всичко. И така, тази лява Вишудхи е само едно чисто, чисто его и после
си навеждате главата така, вървите с наведена глава. Та с тази лява Вишудхи вие имате много, много физически
проблеми, но най-лошият от всички ще е лудостта. Наскоро някой Ми каза, че на 40-годишна възраст хората в Америка
внезапно полудяват и това е много тежка болест, точно както там имат тази ужасна болест СПИН; по такъв начин се
разпространява. Като ваша Майка трябва да ви кажа много ясно, че това е частта, в която ужасната лява Вишудхи
играе. Не й угаждайте. Ако имате его, заради него е и левият Вишудхи, изправете се лице в лице със себе си. Както
днес идеята на Уорън беше такава; той дойде и Ми каза: „Когато ходим в Индия, ние мислим, че каквото и да
предложим, хората първо започват с ‘не, не’.” Всъщност това „не, не” е защото ние сме възпитани по различен начин,
виждате ли – да се изправяме лице в лице, ние сме отгледани така. Ето защо индийците никога не се чувстват
виновни. Ако се чувстват виновни, то знайте, че са повлияни от запада. Те никога не се чувстват виновни. И когато
казват ‘не’ на нещо, 99% от хората - не тези в градовете, те имат същия стил като вас, защото вие хубавичко ги
благословихте, а в селата - си казват: „Не, не, как съм могъл да го направя? Добре, ако съм го направил, по-добре да го
оправя”. „Не, не”, започва се с „не, не”. Но западният човек може да чуе това „не” и да си помисли: „Той просто бие по
егото ми.” Защото все още има его, за да доминира другите, все още това его си мисли, че те са по-добри организатори,
че те са по-чисти хора от другите, те са по-висши хора от другите. Виждате ли, цялото това его мисли така и ви оформя,
а вие живеете на върха - разбирате ли - като балон или надут пояс и се държите на повърхността; и затова не искате
въздухът да излезе, защото знаете, че ще потънете в себе си. И така, човек живее от това, а вие започвате да мислите,
че знаете по-добре; някой ви казва нещо и се чувствате наранени - отново лява Вишудхи. Ако Майка каже нещо, пак
лява Вишудхи. Така че вие хората на Запад имате торбичка там; трябва да се видим такива каквито сме. Тази
торбичка я имате, така че каквото и да кажа, дори ако кажа нещо сега, не бива да се чувствате виновни. Нека видим,
не се чувствайте виновни. Обърнете се към Духа, за да видите себе си и да се изчистите. Ако гледате от ъгъла на Духа,
ще изчистите това, което сте трупали от дълго време. Днес проблемът на Запада е лява Вишудхи, казвам ви. Всички
тези проблеми идват от лява Вишудхи, но те в никакъв случай не са усмирени, а напротив - всеки момент тази лява
Вишудхи може да се прехвърли в егото. Вижте, Аз съм виждала това на Запад, често се среща, хората карат направо и
уж всичко е наред. Дори в индийските градове сме го виждали – правите някого член на управителен съвет и
внезапно той „се мята на коня”. Казвам: „Откъде се метна на коня, откъде дойде това его?” Всичко това бе складирано
тук, веднага щом стене важен, цялото нещо се върна и се носи като Джон Гилпин на галопиращ кон, а Аз започвам да
гледам накъде отива? Има такива хора, те изчезнаха; трикове на изчезването. Просто не мога да разбера защо се
случва. Но след това навлизайки в проблемите... Понеже просто виждам, че отивайки в залата, вие хващате лява
Вишудхи. Но погледнете децата, гледайте от детство да не ги учите през цялото време да казват „Съжалявам,



съжалявам.” Нашите парси в Индия се превземат много повече от вас, много. Така че сутрин ние никога не искаме да
виждаме парси, защото рано сутринта той ще дойде и ще започне да повтаря „Съжалявам, съжалявам” - Маафкаро,
маафкаро. Това е неблагоприятно. - „Леле, ела следобед, сега не е времето, сутрин не се започва с това.” Ние не
казваме така, не е благоприятно. Отваряте вратата, някой стои - „Маафкаро”... За какво, какво сте направили? Какво е
направил човек, за да казва това, през цялото време се държи сякаш се извинява, за какво? Виждате ли, не искате да
виждате извиняваща се физиономия сутрин, нали? А нещо приятно, което идва да ви поздрави, но тук - „Маафкаро,
маафкаро, съжалявам, съжалявам, съжалявам”. Много обичайно е да не искаме да виждаме парси сутринта,
причината е в това, че ако ги видите сутринта, през целия ден сте в лошо състояние, видели сте някой извиняващ се.
Но не е извинение, те са крайно егоистични хора. Ако изучите характерът им, ще видите, че са много егоистични. И
така, трябва да се разбере това, че когато започнем да си имаме работа с нашето его, трябва директно да се заемем с
него. Ние не сме егото, ние сме Духът. Директно. „О виждам. И така, това беше грешка, не беше направено от мен, от
това тяло. Хайде сега, не, по-добре бъди си наред.” Кажете си: „Не, по-добре да съм наред.” Ето така ще се разправяме
с него, защото вижте, това, което Ме плаши, е това лява Вишудхи. Защото, когато си помислих за тази болест,
вниманието Ми отиде към лява Вишудхи. Представете си, хората стават лунатици. И повечето от егоистичните хора
оглупяват заради това. Те са глупави, държат се глупаво. И само егоистичните хора взимат наркотици и пият толкова
много, защото не могат да го понесат. Да речем, че човек, който има много суперего, който е обсебен, пие алкохол, той
много скоро ще умре, няма да живее, защото е тласнат още повече в тази посока. Но егоистичните хора могат да
устоят; имам предвид, че човек, който не е егоист, като един индиец, ако пие водка, ще бъде отнесен нанякъде,
абсолютно, ще бъде се изгуби. Даже в „загубени вещи” няма да го има. Но именно вашето его е устойчиво на вашето
суперего и ето как се справяте. Виждате ли, затова хората могат да пият, няма нищо общо със студеното време или
каквото и да е там, а е заради повече вашето его. Сега, когато понякога също се наричате левостранни, правите
голяма грешка. Вие не сте. Вие живеете с този мит, защото така можете да извините вашето его. Защото основно
хората на Запад са егоистични. Трябва да приемем този факт. Ние не сме западни хора, ние принадлежим на Божието
царство, така че не се чувствайте виновни. Вие не сте вече западняци, за Мен не сте нито индийци, нито англичани,
нито австралийци, вие сте Моите деца. Но някои от тези неща витаят около вас, така че бъдете внимателни какво ви
казвам, това ще се случи на всички вас в малка степен. Така че бъдете внимателни, ще откриете, че е отвън, извън
мариадите, от които излизате малко. И така тези, които също мислят, че са левостранни, са само обладаните хора;
понеже са обладани, ето защо стават левостранни, иначе не са, по темперамент не са, защото няма традиция, няма
приета обусловеност, нищо, нямало е никакъв вид обусловеност. Така че е много трудно да се открият каквито и да са
тамасикас (левостранни- б.пр.) на Запад, трудно ще откриете. И така, това, което имаме на лице, са егоистични хора, но
които биват обладани. И така, тези обладавания се заемат с вашето его и работят чрез него, така че те са много
по-опасни от обикновени тамасикас. Вижте, един обикновен тамасикас дори е обладан, умира много скоро; иначе той
просто безпокои себе си. Той получава болки в тялото, приема всички проблеми върху себе си. Но когато един
егоистичен човек е обладан, тогава той става досаден. В Индия, ако хората пият - ще се изненадате - те стават много
мили, невероятно благи, тихи, много добри. Имам предвид, едни жени Ми казаха: „Ние искаме мъжете да пият, защото
(така) са по-добри.” Но не и тук, тук стават избухливи. Защо? Защото има вече основа за егото и тези същества
(бхутовете – б.р.), които им скачат отгоре от Лявата или от Дясната страна, поемат контрола над егото. И тогава те
работят чрез егото, така че такива хора стават ужасни, агресивни, самоизтъкващи се. Имам предвид, всички с
германци са се отнасяли така. Всички са обладани от бхутове от надсъзнанието и всички те са се държали по този
ужасен начин. Представете си някое човешко същество, човешко същество, да убива милиони хора в газови камери.
Можете ли да си го помислите? Имам предвид, че вие не можете да гледате дори пиле да се коли във ваше
присъствие. Как може да гледате толкова много хора, просто ей така да бъдат обгазени пред вас, опитвайки се да
излязат от газовите камери? И тези всички камери бяха прозрачни, така че да може да се гледа. Вижте жестокостта,
до която могат да стигнат. Как? Те бяха обсебени, обсебени от егоистичен нрав. И така, тези бхутове също използваха
тяхното его и го направиха. И така, ние сме в центъра, ние сме хората, които се издигнаха до нивото на Бог; нямаме
никаква работа с лява Вишудхи. Нямаме его. Къде е егото? Свършено е. Къде е суперегото? Свършено е. И дори да има
нещо от това да се крие, просто се изправете лице в лице с него. Защо се чувствате виновни? За какво? За глупости? И
ето как се отървавате от него. Защото съм виждала при Сахаджа йогите също как ноздрите им ще се надуят, очите им
ще изскочат, внезапно ще говорят така и Аз се плаша. Казвам: „Какво има? Той беше нормален човек, защо говори
така сега?” Причината е, че това скрито его внезапно изскача и се показва. То е с много индийци също, тези които



живеят в градовете, са ужасно егоистични, вие сте ги благословили, както ви казах, така че те също се държат по
същия начин. Но понеже има традиция да се придържате към центъра във всяка страна, в Китай е същото. Видях
същото в Китай. Никога не съм ги виждала да казват „Съжалявам, съжалявам, съжалявам.” И те дори не обсъждат.
Руснаците бяха толкова лоши към тях. „Добре - ние им казваме и ги питаме - „Защо се откъснахте от руснаците?” -
„Забравете за това.” Те никога не критикуват, не сядат да критикуват - „Те правят така....”, или да се сърдят за това или
да мислят за онова, нищо. Както индийците - ще се изненадате - имаме закон, че не трябва да правим никакви филми
срещу англичаните. Представяте ли си? Защото те напуснаха страната ни елегантно. Дори снимките на Шиваджи не са
позволени защото може би ще покажат, че мюсюлманите са лоши - до такава крайност стигаме. Заради това
„Забравете, забравете, забравете”, когато започнете да мислите за този човек, егото ви получава удари. Егото е
наранено; а може би знаете, че можете да надуете този балон чрез два метода: духайки вътре в него или изтегляйки
целия въздух отвън, или даже удряйки го. И така, нараненото его е там, където външната страна е изпразнена и
балонът нараства, а другото его, надутото его, е това, където балонът е изпълнен с този въздух. Двете неща са просто
едни и същи; имам предвид, че резултатът е един и същ, независимо по какъв начин го правите. Така че щом
разберете физическото проявление на това, не само че развивате всички тези болести, но също така развивате нещо,
което се нарича лунатизъм на много, много ранна възраст, защото не знаете как да се справите със себе си. Така че
най-добрият начин е, ако сте направили нещо, да простите на себе си, „Прощавам на себе си, добре. И това е направено
заради еди-какво си – добре; така че не биваше да го правя. Никога няма да го направя отново”. Просто си кажете
така, просто напълно го обезвреждате. Докато напълно не го неутрализирате, вие отново го складирате там, това е
положението. Второ, трябва да ви кажа, че жените на Запад са променили стила си, което е много, много опасно за
тяхното общество, защото те също са поели по егоистичните пътища на мъжете. И така, ако да кажем мъжете са
отишли напред десет фута, жените пак тичат след тях, около осем фута да кажем, и дори ще издърпат мъжете, за да ги
изпреварят. Това е напълно пресичане на вашето его, защото нормално е жените да нямат такава възможност за его.
Така че състезавайки се по его с мъжете, което направихте, вие напълно изгубихте вашите марйади на жена, няма
марйада на жена. Мъжете имат марйада на мъже; ако мъж започне да се държи като жена, той не е мъж. По същия
начин, ако жените започнат да се държат като мъже, тогава те вече не са жени. Изгубват мариадите си. Извън тях са и
така биват обладани. И ето защо жените, когато са егоистични, стават ужасни, лица им стават ужасни, изглеждат
ужасно, цялото им поведение е противно. Те могат да станат сухи, като бобени шушулки, и да станат толкова твърди,
като че ли ударят с метална пръчка. Та им казват „Жената с желязната пръчка в ръка”. Всичко това се случва, защото
имаме марйада, имаме стила на това, което сме. Ако това е роза, е роза. Бъдете щастливи, че сте цвете роза. Ала
розата иска да стане бодил и така губим всички наши марйади. Днес ще говоря на жените и ще им кажа какво не е
наред с тях, преди да започнем това тук, преди хората да дойдат, и ето как трябва да знаете, че бедата на Запада не са
мъжете, а жените. Жените разрушиха Запада, западното общество. Индийките са тези, които запазиха обществото
непокътнато. Аз истински им благодаря към тяхното стабилно поведение спрямо живота. Жените на тази страна са
тези, които разрушиха всичко, което беше толкова фино, емоционално, красиво - любов, обич, състрадание. Жените са
за да носят радост, щастие и емоционална сигурност на цялото общество. Вместо това командват „Направи това, дай
това, направи онова.” Дори съпрузите станаха просто като прислужници в къщата - „Не си изчистил както трябва, не си
изчистил кухнята хубаво.” Аз отидох в Англия, бях изненадана, че цялото почистване на кухня и всичко това се прави
толкова добре в Англия; имате всичко за почистването на това и онова. Питах се: „Защо се случи това?” Виждате ли,
мъжете са тези, които трябва да го правят, и така те откриха всички начини и методи. Всичко трябва да блести. Искате
да блести ли? Веднага ви дават такова нещо, че ако си го сложите на ръката, тя ще изгори; всякакви киселини слагате
навсякъде, с голяма ръкавица ги слагате навсякъде. И всичко се оправя. След това децата страдат, защото това е
работата на градинаря – тези красиви неща са родени, за да се грижите за тях с такава добрина. Но в началото вие
прекалено разглезвате децата. Майката е като градинар, тя също трябва подрязва; тя трябва и да реже, така че
растежът да е добър. Ако детето ви е разглезено, вие не сте добри майки, безполезни сте. Но вие пърхате около вашия
съпруг, а не около децата ви – съвсем наопаки, защото егото е към вашия съпруг, наставлявайки го „Седни тук, отиди
там, какво е това?” А и за парите - „Дай ми всички пари, ще държа всички пари”, всичко. Сега човек може и да каже, че
законът е такъв. Ако законът е глупав, Сахаджа йогините не бива да спазват такъв закон. Този закон разруши всички
ви, казвам ви. Защото това е толкова важна част от живота, толкова важна област от живота, че не биваше да страда.
Там където обичта, любовта, добротата, всичко, което се изисква, липсват, там хора губят значението си. Живота е
безцелен. Вие не знаете какво да правите, затова децата извършват самоубийство. Следователно, любовта трябва да



е такава, че те да бъдат подкастрени, за целта трябва да имате мъдрост, която човек също не развива, защото ако
тичате подир вашата Муладхара чакра, как може да имате мъдрост? Тук мъжете са ви измамили напълно. Напълно са
ви измамили, от Мен да знаете. Трябва да пазите вашата мъдрост непокътната. И не само са ви изиграли, но самите те
са се унизили, за да ви измамят. Така че те имат свои непочтени методи, не са откровени. И така, като Сахаджа йоги
ние сме над всички тези неща, достигнали сме състоянието, където сме над тях. Ние сме тук, за да коригираме всичко
сгрешено в обществото, защото Сахаджа Йога се насочва към обществото, не само към вас самите. И така, на това
ниво трябва да разберем, че това, което трябва да правим, е преди всичко какво трябва да е нашето собствено
разбиране. Дори сега с цялото това движение на Сахаджа Йога разбиране, жените не разбират, че трябва да са жени.
Виждала съм ги, те все още казват: „Какво лошо има?” Все още продължават, а мъжете не разбират, че трябва да
бъдат мъже, дори след толкова много... И ако те станат наистина мъже, жените ще ги ценят. А ако жените наистина
станете жени, мъжете ще ви ценят. Виждате ли, противоположностите се привличат, така трябва да е нормално. Но
ние живеем по ненормален начин, като мъжете са жени, а жените са мъже. Какво правите сега? И така, много е важно
за мъжете да разберат сега – защото по-късно ще говоря на жените – че те трябва да станат мъже. Те трябва да
оправят нещата, трябва да взимат решения, те трябва да са тези, които управляват. Но това е привидно, всъщност
жената е източникът, жената е потенциалът, а мъжът е кинетиката. Например, вентилаторът се движи. Движението на
вентилатора е кинетичната сила, можем да кажем, но потенциалната сила, която е вътре в нас е тази, която е
електричеството, което идва от източника. Кое е по-висше, вентилаторът, който се върти, или източникът? Оставете
жената да решава, а мъжът - да разбира. Но ако източникът пресъхне и иска да стане вентилатор, вентилаторът няма
да работи. Опакова ситуация. Ако осъзнаете, че сте източникът, вие сте тези, които ще дадете всички шакти на мъжа,
ще спрете да се държите като мъже. Това не означава да не ходите да работите; но се насочете към работа, която е
по-подходяща за жени. Както не би Ми харесало жена да работи като шофьор на автобус или камион, или да е борец.
Не. Не ви налагам; казвам ви го от опит. Веднъж пътувах, по това време бях студентка в Лахор, и пътувах във влак и на
някаква гара влакът спря през нощта и една дама дойде и каза: „Отворете ми вратата.” Аз й отговорих: „Но толкова е
претъпкано, добре ще опитам.” А тя: „Ако не отворите, мога да я счупя.” Учудих се: „Как така?” Тя каза: „Не знаете ли
коя съм? Попитах я : „Коя сте?” Тя каза: „Аз съм Ахмида Бхану. Попитах я: „Коя е Ахмида Бхану?” - „Жената-борец.” -
„Олеле. Слава богу... /.../ Аз казах: „Ако сте борец-жена, защо идвате в женското отделение, защо не отидете в
мъжкото?” А тя бутна толкова силно вратата, влезе и Аз я погледнах и си казах: „О, що за човек?!” А тя седна, с цялото
й изражение и всичко, походката й и начинът й на стоене бяха толкова мъжки. Тя седна ей така и каза: „Я сега да
видим кой ще иска да седне тук.” Аз казах: „Никой не иска това сега, мадам, седете си удобно. Но ще трябва да
извикаме някой от другото отделение, за да се борите.” А тогава тя се укроти, а беше наистина - всичките й мускули
бяха толкова прекомерно развити - наистина изглеждаше, бих казала, като западна крава. Както кравите тук
изглеждат като бикове, не като крави. Нещо много смешно, не мога да забравя това преживяване; бях много млада и
бях наистина, не знам, и Ми стана смешно, но дори не можех да и се смея, тя щеше да Ми фрасне една. Това е то -
дотам стигаме; трябва да знаем колко далече отиваме. Борци ли ще ставаме? И така, човек трябва да се научи, че това
е съществувало от векове, имало го е. Гледала съм, чела съм книги, някои стари книги; гледах също някои филми,
където се показваше, че дори едно време жените са държали метла в ръка и са удряли съпрузите си, нещо такова. Ние
в Индия също имаме някой от тях благословени, но те са много, много малко; много малко са такива жени. Не са
голям брой, но може да се увеличат, бог знае, и така че дръжте се „заключете”, но бих казала, че то се случва. И така, с
твърде голямото си его, което отива в лява Вишудхи, мъжете казват: „Не, оставете жените да поемат управлението,
добре е, нека са доволни. Стига вече с нашата агресия, оставете ги не да имат своята.” И така, жените правят каквото
им харесват, мъжете не ги интересува това и те отиват наляво, и не се радват на брака или любовта. А вчера имахме
друг вид женитба - за благото на вашите деца, за тяхното добро. Поемете ролите си на жени и мъже. Вашите роли са да
сте мъже и жени и ще видите, че ще се наслаждавате на това. Трябва да има и малко кавга в тази роля. Мъжът иска да
направи нещо за вас, а вие трябва да кажете: „Не, не, не може да го правиш. Това е прекалено за мен. Нека аз да
свърша тази работа.” Както съм ви казвала много пъти, когато Моят съпруг е ядосан, той иска да изпере своята долна
риза, за да покаже, че е ядосан. Или когато е много ядосан, тогава ще изчисти банята. Но го прави толкова лошо, че Аз
знам, че той го е направил. Иде Ми да се разсмея, но не посмявам, защото трябва да поддържам духа му. И тогава той
започва да говори по един много уважителен начин с всеки. Казва на всеки „Вие”, виждате ли. „Вие - казва той - Вие си
такъв, Вие сте онакъв”. И така разбирам, че е много ядосан за нещо. Но той не иска да каже за какво е ядосан. След
това трябва да открием за какво е ядосан, и ако е така, не се чувствайте виновни, коригирайте го. И после той открива



– вижте - че има толкова много начини да неутрализирате гнева. Първото нещо, което се случва с егото, е гневът.
Понеже вчера се оженихте, то трябва да знаете как да го неутрализирате, защото егото е все още там. А да откриете
как да премахнете гнева на друг човек е много хубаво нещо, което не съм видяла никога вашите писатели да
разглеждат, но в Индия имаме много писатели, които разглеждат ситуацията. Та трябва да откриете, преди всичко,
кои са слабите места на вашия съпруг и съпруга. За какво се разстройва тя. И отношението ни трябва да е такова, че
вие не бива да я разстройвате, не бива да я ядосвате, а отношението на съпругата трябва да е същото, най-вече към
съпруга. И така, кои са слабите места, които наистина го разстройват? Просто ги изучете, много е просто, смейте се на
тях, не ги взимайте на сериозно, но се погрижете да ги избягвате. Сега също открийте кое го прави щастлив. Както
понякога сякаш съм наистина – Аз никога не се ядосвам, както знаете, никога не се ядосвам - но просто показвам уж
Моя гняв... И така, сега как да покажете това, как да неутрализирате гнева на човек? Да речем, че се опитвам да
покажа гняв, но ако сложите дете в Моя скут – свършено е, гневът си е отишъл. Не мога да покажа гняв с дете в Моя
скут, просто е. И така трябва да откриете. Като с Моя съпруг, разбира те ли, да речем, че той е гневен, познавам го,
тогава ако му кажа това: „Какво ще кажеш да Ми вземеш едно хубаво сари?” А, свършено е, тогава той е много
щастлив. Аха, Аз съм му направила най-голямата услуга, виждате ли. Така и вие трябва да разберете кое се харесва на
вашия съпруг, кое удовлетворява вашата съпруга, и неутрализирайте го. Вижте, трябва да научите такива малки неща.
Това е изкуството на живота, това е изкуството да се живее Сахаджа Йога живот. Това е изкуството на живота, как
чрез дребни неща се справяте. Трябва да сте забелязали как в Моите лекции казвам доста сериозни неща, но когато
се заливате от смях то просто се установява в ума ви - ето така трябва да правите и вие. Защото хуморът е едно от
най-великите неща, което прокарва нещата, кара човек да разбере и не наранява никого. Ето как нещата се
подобряват и когато виждате, че сте установени в мир, това е първото нещо, което съпругът и съпругата трябва да
направят - да се установят в мир. Децата се чувстват добре, всички се чувстват добре и после постепенно нека се
коригират нещата. Нямате отговорността да се коригирате един друг; но ако сте се оженили за някой друг, който не е
Сахаджа йоги, който е ужасен, тогава проблемът е много различен. Но ако двамата сте Сахаджа йоги, оженени пред
Мен, трябва да е най-лесното нещо. И се закриляйте един друг; грижете се един за друг. Трябва да има пълно доверие.
И това е – в нашата страна имаме, наистина трябва да кажа, че нашата система за женитба има нещо специално в
това отношение. Ето какво се случи: веднъж отидох до Сингапур - ще се изненадате, в ранните години ходех в Америка
- и там имаше една ужасна съпруга на дипломат, която дойде пияна на програмата и беше помолена да напусне,
защото беше пияна. И так, а тя съобщи на нашия министър-председател Индира Ганди: „Тази жена върши еди-каква си
работа, а не бива да я върши. Тя е съпруга на дипломат, високопоставена е” и разни подобни. И така, Индира Ганди,
без да разбере нищо, каза на един човек на име Хуксар, който беше нейният най-важен човек: „Ти отиди и кажи на
господин Шривастава, че може така и трябва да я върнат обратно.” А за един министър да получи съобщение от
Индира Ганди означаваше по онова време смъртоносен удар за него. И така, той изпрати да извикат Моя съпруг.
Извика го и му каза: „Ние мислим, че съпругата ти трябва да отзована, а то какво се случи.” А той /сър С.П./ каза:
„Защо? Защо искате да я върнете? Тя не пие, не пуши, не прави нищо лошо. Тя е най-благоприличната жена, много е
достойна и знае какво прави. Тя върши добра работа напълно безплатно. Тя не върши нищо лошо и ако искате, аз ще
си подам оставката, но няма да Я повикам.” И се уплаши за живота си, защото ако подадеше оставка, кой щеше да
върши работата? Толкова способен. Просто каза: „Аз ще подам оставка.” И всички бяха шокирани от това, от начина,
по-който беше уверен. А това Аз успях да разбера чрез друг, чрез самия министър, който бе мъртъв, полу-умрял заради
съобщението от министър- председателя. Тогава съпругът Ми се върна обратно - също е видял за себе си - и каза:
„Познавам дамата много добре, Тя е много достойна, Тя е много благоприлична жена, Тя е много дхармична и не
трябва да Я притесняваме.” Докато Хуксар, който препрати съобщението, също беше шокиран, и върна шока на
Индира Ганди. От тогава тя никога, никога не се опита да се меси в Моята работа. Ще се изненадате, тя никога не се
опита да се намесва. Това е доверието на съпруга ми в Моята работа и разбирането. Това доверие вие трябва да
имате. Трябва да познавате съпруга и съпругата си - че те не могат да правят това и онова. Същото се отнася за
вашите деца. Трябва да им имате пълно доверие. Трябва да знаете какви са, на какво са способни, колко далече могат
да отидат. И тогава това доверие, вътрешно разбиране е единственият път към мира, любовта и обичта. Пълно
доверие един в друг, където и да бъдат те. Аз мога да кажа с увереност, можете да пратите дъщерите Ми навсякъде и
те никога няма да прибягнат до адхармичен живот, нито Моите зетьове, но за дъщерите Ми мога да ви го кажа. Те
никога не биха помислили за адхармичен живот, каквото и да пробвате. Трябва да имате същото доверие във вашите
собствени деца. Както например, когато бяха малки, много малки и съседите дойдоха и казаха: „Вашите дъщери



дойдоха и използваха нашата градина за сутрешния си тоалет.” Аз казах: „Какво? Моите деца, ако дори можеха да
отидат във вашата баня, вземете ги. Давам ви две хиляди рупии веднага. Просто ги помолете да отидат във вашата
тоалетна, това е всичко.” Познавам ги твърде добре. Ако някой каже „Вашата дъщеря взе нещо”, Аз ги познавам
твърде добре, те никога не биха докоснали нещата на друг. Никога не биха задлъжнели на никого, познавам ги много
добре. И така, ето как твърде добре трябва да познавате вашите деца. Не ги обиждайте в присъствието на другите.
Изградете характера и величието им, казвайки: „Ела тук, ти си Сахаджа йоги, ти си велик, ти ще бъдеш това, онова”, и
ги поставете на пътеката, дръжте ги там, уважавайте ги. Но не ги разглезвайте. Не ги разваляйте. Обикновено ги
разглезваме. Или ние сме прекалено снизходителни, или ги правим прекалено снизходителни, и двете неща не са
правилни, отново е его. Кажете им как да споделят неща, как да споделят. И ако те споделят, те го дават на някой друг
трябва да сте щастливи, дадено е на другите - „Дайте това на другите, оставете другите да играят.” Вижте, показвайте
вашето щастие от това, вие самите давайте на другите, тогава децата научават всички тези неща. И така, бракът е
много голям съюз за Сахаджа Йога. Чрез брака ние сме свързани помежду си. Всичко това е едно общество от
щастливо женени хора. Сега, ако някой не е способен да има щастлив брак, по-добре забравете за това, забравете го.
Вижте, виждала съм жени на 60 г., на Моята възраст, молещи за брак. Да, има жени и мъже и са на по 60 г. - „Майко, аз
съм само на 60 г. и бих искала да се омъжа.” Чудя се: „Какво?” На 60 г. имам хиляди деца, как можете да казвате
такова нещо? Имам предвид, вие не би трябвало да сте младоженки през целия си живот. Трябва да сте също майки и
баби. Мисля, че след 45-годишна възраст никой не бива да мисли за брак, безсмислено е. Безсмислица е след
45-годишна възраст, дори омъжените жени трябва да знаят, че те са майки и ще бъдат баби, а не са през цялото време
младоженки. Вижте ето защо, това е една от причините браковете да се провалят. Защото вие не сте повече булки, да
кажем след 30- или 35-годишна възраст, а сте майки, абсолютно сте майки. А вие сте бащи и ето как живеете, като
бащи и майки на децата. Ние така го наричаме в нашата страна. До 30- годишна възраст ни казват младоженки, булки,
но щом пораснем – никой, никога не Ме е наричал по име. Те казват „Майката на Калпана” или „Майката на Садхана”.
Или дори съпругът Ми е наричан „бащата на Калпана”, никога не е наричан по име, защото вие ставате майка и баща,
приемете тази позиция. Но не - вие искате да бъдете булки на тази възраст и така искате да имате цялото легло, като
на булка, всички неща в спалнята, които една булка има, и не се получава. Защото вие не сте вече булка, и тогава си
мислите: „Ох, този мъж е станал скучен”, „Тази жена е станала скучна”, след това отивате при друга жена, друг мъж, и
така продължава. След това отивате при деца и унищожавате невинността на хората. Но щом приемете, израствате
правилно, узрявате като Сахаджа йоги, като баща и майка, като достойни хора. Източникът на любов не е само във
взаимоотношенията между съпруг и съпруга, има толкова много взаимоотношения, които са по-голям източник, но
зависи на какъв етап сте. Когато сте малка река, добре; но сега сте станали океана, така че станете океана. Когато
станете морето, станете море. Когато станете океана, станете океан. Морето не може да остане малко, малко начало,
нали? По същия начин всеки трябва да знае, че трябва да израсне над това взаимоотношение и не бива през цялото
време въздиша по връзката съпруг-съпруга. Като например, на по 45 години все още да си търсят съпрузи, луди ли са?
Това трябва да спре сега в нашата Сахаджа Йога; всички, които са прехвърлили определена възраст, трябва да
престанат да Ме безпокоят за сватбите, трябва да станат майки; има толкова много деца, за които да се грижите, ще
имаме детски ясли, по-добре бъдете там. Какво е то, какво е общуването? Дружбата е с децата, с внуците, с
правнуците. Това е, което човек трябва да разбере, и мъжете и жените. Мъжете са просто същите. Те също се опитват
никога да не бъдат бащи. Ако сте пълноправни бащи, вие нямате тези идеи за брак; забравете ги. Ако не се получава с
една жена, забравете го. Тогава го забравете. Нямате нужда, имали сте достатъчно. Така че този тип неща изобщо не
са необходими; и е проработило в общество, което не е Сахаджа Йога общество, така че трябва да се получи при вас.
По отношение на обществото индийците са доста добри, но те са лоши в политиката и икономиката. Никога не
следвайте техните политици, ужасни са. Ужасни. Имам предвид, не мога да мисля за по-лоши политици от индийските,
те са най-лошите. Ако ги слушате, не знаете дали да се смеете или да плачете, такива идиоти са, всички магарета са
отишли в политиката, абсолютни магарета. По-лоши от магарета. Те реват, като магарета, държат се, като магарета, те
се ритат едни други, те правят всякакви неща, представяте ли си, толкова е ужасяващо. Имам предвид, ако искате
шега, можете да ги гледате от гледна точка на шегата, на магаретата, а носят отговорността за нашата велика страна.
И така, повечето от тях са магарета, не съм срещала много, които да са смислени. И тези, които са здравомислещи,
също искат да станат магарета. Какво да се прави? Това е тяхното най-велико желание – представете си светец да
иска да стане магаре?! И така, трябва да знаем, че каквито и да са добрите ни страни, те са тези, които не трябва да
губим. Каквито и да са нашите лоши места, трябва да ги коригираме. Това е много балансиран поглед върху себе си.



Защото ние сме тези, които печелят, никой друг няма да спечели и Сахаджа йогите трябва да са „себелюбиви” в това
отношение. Ние сме печелившите; ако спечелим, цялото тяло печели, цялата Сахаджа Йога печели. И така, това е,
което ви казвам за социалния ви живот, който е много важен, и за вашето его. Но най-важното нещо е, че щом вече сте
в Сахасрара, вие ставате Моя мозък, наистина ставате Моя мозък. Така че трябва да сте много внимателни, защото
вие не мислите за вашето семейство, вашите деца, вашето домакинство. Не мислите за ашрама в Мелбърн или този
Сидни или за Австралия, а вие мислите за целия свят и цялата вселена, и за подобрението им. Когато израснете до
това ниво, вие наистина ставате част и частица от Моя мозък, който се занимава с много по-големи проникновения,
по-висши неща. Работи също на по-ниски нива, това е нещо хубаво в него, но може да работи на вашите индивидуални
нива. Аз обръщам внимание на индивидуалните ви проблеми, на вашите индивидуални предложения, на всичко, което
казвате, но светлината е за цялата вселена. И така, ние навлизаме в областта на универсална религия, която трябва да
събудим, която трябва да изработим. Докато не достигнете до това ниво, няма да се наричате напълно развити
Сахаджа йоги. Така че за да постигнете, трябва да работите здраво, или може да се каже, че сега сте Сахаджа йоги, а
ще станете Маха йоги. Така че трябва да достигнем това ниво на Маха Йога. От едното до другото е много просто,
получава се. Представете си, преди четири години никога не съм мислила, че ще бъда способна да установя толкова
много от вас като Мои деца, а днес се случи. Толкова велико нещо е, че за четири години, бяхме способни да
постигнем такива хубави резултати и следващата година ще бъдат още по-хубави, Аз мога да видя от това какви хора
бяха там. И така, човек трябва да се разбере в Сахаджа Йога, че да се вслушвате в каквото казва Майка е добре. Но
някой хора имат лошия навик да си присвояват: „В името на Майка направи го, заради Майка.” Кой е този човек? Защо
някой трябва да казва да го направите заради Майка? Или „Майка каза така”. Не, когато сте Духа, вие разбирате какво
казва Майка, така че се опитайте да разберете Духа си. Това е най-добрият начин да го изработите и да бъдете добри.
Искам всички наши деца да израснат до тази височина, оставете ги да започнат от по-добри стандарти, от по-добри
нива, защото ние започнахме от по-ниски нива, имахме проблеми, но нека нашите деца започнат от по-високо ниво и
Мелбърн е мястото, което избрах за нашите деца да израстват. И така, надявам се жените ще поемат своите роли,
мъжете също своите и ще бъде изградена една добра семейна система тук, едно добро общество и това добро
общество... Какво е това? Изгасете я. Знам. Познавам светлините много добре. Знам как действат всички те.
Вишнумайа, това е Вишнумайа, обуздаваме Вишнумайа. Откъде получихме светлина? От Вишнумайа. Къде е скрита?
Вижте, Вишнумайа е тази, от която имаме нужда днес и да я разберем на фино ниво как идва. Вижте как сахадж дойде
това нещо, за да мога да говоря за Вишнумайа, защото да изместим темата върху Вишнумайа не е лесно. Вижте,
трябва да видите играта, да видите играта. Та Вишнумайа, как идва тя? Как работи толкова добре чрез Мен? Как, какво
се случва, от къде идва? Водноелектрически. Как така работи водноелектрически? Във водата, във водата - Гуру
Татва. Но когато се спуска. Когато Гуру Татва се спусне до вас, на това ниво действа Вишнумайа, която освобождава и
действа. За какво? За просветление. Това, което се случва на грубо ниво, се случва и на фино. И така Бог трябва да се
превъплъти, така че Принципът на Гуру трябва да се превъплъти, за да слезе долу на земята. И така, Вишнумайа
действа и просветлява хората, а по този начин се случва цялото нещо. Сега видяхте как бих могла да сменя темата
внезапно към това, а вие не го усетихте. Но просто исках да видите как Майка сменя темите, защото има някои
инциденти, нещо се случва някъде, което Аз знам, и се променя. А изглежда като плавно течаща тема. Друго нещо,
което трябва да ви кажа, че всички вие трябва да познавате Сахаджа Йога много добре. Много малко хора наистина
знаят за Кундалини, наистина знаят за вибрациите. Те не знаят къде е Воид. Трябва да има редовно обучение дори за
израсналите Сахаджа йоги. Къде е (проекцията на) Воид върху краката, къде са (проекциите на) чакрите върху
краката? Когато им казвам да търкат Моите Нозе, не знаят къде. Вие може да не сте образовани, но в Сахаджа Йога
трябва да сте образовани. Трябва да имате пълно обучение в Сахаджа Йога. Трябва да знаете от къде идва дадена
болест, как да я лекувате. Всеки един от вас трябва да се обучи тук. И така, когато имате курс по медитация, трябва да
имате и курс да обучавате себе си по Сахаджа Йога - кои са нещата, които трябва да бъдат направени. Сега има книга,
разбира се, видях, че има добра книга, която написаха за децата, но няма спонтанност, така че Аз ще трябва да го
изработя. Но не само книгите, а и Моите касети са там. Когато слушате Моите касети, отбележете нещата, които Майка
казва, и вижте за себе си. Така че, обучението в Сахаджа Йога е много важно, иначе вашият интелект ще ръждяса.
Трябва да имате пълно обучение за Сахаджа Йога, само даване на Реализация не е работата. Трябва да имате знание,
така че другите да знаят, че вие сте знаещи. Никой преди не е имал количеството знание, което вие сте получили,
никой светец не го е имал. Така че сега се възползвайте напълно от това. На каквато и възраст да сте, каквото и
образование да имате, няма значение, но всички трябва да знаете какво е Сахаджа Йога, какво означава, как работи.



Задавайте си въпроси и намирайте отговори. Вие всички все още сте ученици по Сахаджа Йога – трябва да го знаете -
вие сте все още ученици по Сахаджа Йога и трябва да я овладеете, трябва да я научите, всяка една дума. Работата не е
просто да се наслаждавате на Сахаджа Йога, трябва също да знаете. Като например, ако харесате тортата, приготвена
от друг, трябва да знаете как се прави, защото тогава може да я приготвите за другите. Но ако не знаете как да
готвите, хората няма да повярват. Това е, което видях. После, виждала съм, че някои Сахаджа йоги през цялото време
работят, те са активни, защото са били активни преди, но други са летаргични. Можете да видите сред двама индийци
същата разлика, да кажем те са тук, или може да са там; не трябва да е така. Всеки трябва да се опитва да създава
същия вид ентусиазъм и динамизъм, а не само един човек. Понякога подобен човек може също да бъде много
доминиращ. Всеки трябва да работи, цялото тяло трябва да работи; ако можем да развием това, това ще помогне
пълното развитие, издигане. Нали така? И така, днес на Моя рожден ден искам много да ви благословя, но всеки
Рожден ден намалява Моята възраст, трябва да знаете това, така че вие трябва да пораснете сега, за да поемете
нещата, важно е. Много е важно да израснете - така наречената Моя възраст, както се казва, не се показва, но
намалява; трябва да го знаете това - така че сега вие трябва да ускорите вашето придвижване, да стигнете до него;
изработете го. Когато другите идват, говорете им мило, дарявайте ги с радост; не каквото и да е, а давайте им радост.
Грижете се за тях, бъдете любезни с тях, това ще бъде атрактивно, вместо веднага някой казва: „Ти си бхут, махай се.”
Когато те са в Сахаджа Йога, когато са тук, Аз ще им кажа. Все още ги има, знам, някои от тях все още са тук, и трябва
да им кажете: „Ти имаш проблем, по-добре се махни.” Така е добре, те ще трябва да се махнат от ашрамите за известно
време, след това да се върнат. Така трябва да е, иначе не могат да се поправят и подобни хора трябва с удоволствие
да приемат, че трябва да са добре, трябва да се променят; трябва да са по-добре вместо да продължават с каквото и
да имат, заради егото си. И така, опитайте се да си сътрудничите с вашето Себе, защото то иска да е все по-добре и
по-добре. И така, всички онези хора, за които ще помоля - ще кажа на Уорън кои хора намирам, че не са добре - трябва
да излязат от ашрамите. Ашрамът не е място, където трябва да стоят всякакви хора. Тук трябва да бъдат само
изчистените до определено положение. Трябва да имат определен минимален стандарт. Ако нямат този стандарт,
излизат. Даже ако има жена, която е доминираща, или мъж, който е като жена, те трябва да напуснат. Вие трябва да
сте нормални хора, иначе другите, които идват, виждат мъж, стоящ като заклано пиле. Те просто не се впечатляват.
Казвам ви, като окаяния Христос, както ви показах, стоейки там изнемощял. Не знам кой се впечатлява от това.
Трябва да имате някой, като Христос в Сикстинската капела, виждате, стоящ (недоловим) ето така трябва да е - човек
достоен, уважаван, мил, величествен. А жените трябва да са много сладки и мили. Отплаща се много, много дълго,
като огромен дивидент. Много, много дълго, не знаете колко много Ми се отплати. Идва ми от голяма полза днес.
Вижте, когато не се занимавах със Сахаджа Йога, бях мила и добра с хората по Моята природа, и всичко това дойде.
Ще ви дам един пример, в Лондон дойде един човек , името му е... какво е името на комисаря? Комисар на Пуне, той
сега е комисар на Пуне, добре. Той дойде да ни види, имахме среща в офиса на съпруга Ми, нещо такова. Си Пи каза:
„Ще ги поканя за вечеря.” Аз казах: „Добре.” Сготвих вечерята у дома; имаше около 25 човека, които дойдоха за
вечеря. Те вечеряха, Аз трябваше да се грижа за тях, както и да е. И така, когато отидох в Пуне, Мараутра, Ми каза, че
този комисар с нетърпение очаква да ме посрещне като президент или председател, или член комисия по приеми. Аз
казах: „Не помня кой е този господин. Помня някого със същото име.” Но отговориха: „Не, не, не, не, това е друг.”
Ставаше въпрос за онзи, който беше идвал у нас, и той така Ме похвали, че Аз бях изумена как е видял всичко това.
Той каза: „Тази дама, чийто съпруг е много високопоставен, е толкова смирена, Тя е толкова мила, толкова майчинска
и блага.” И той се прибра у дома и каза на жена си: „Никога не съм виждал такава жена преди, такава перфектна
Жена.” Това е, което направих, не знам. Трябва да съм сготвила добре - разбира се, че това го правя - но трябва добре
да съм се погрижила за него, трябва да съм била мила с него, с всички тях. Трябва самата Аз да не съм яла нищо, но
съм се погрижила, трябва да съм направила нещо. Не помня какво направих. Но по Моята собствена природа трябва
да правя, и не е днес, но съм виждала толкова много от тях да са полезни, само заради природата Ми, заради
характера Ми. Знаете нашия Върховен комисар в Англия, и двамата висши комисари, първият и вторият, Б.К. Неру, и
вторият, те имаха такова огромно уважение към Мен, отношение към Мен, представяте ли си, защото трябва да сте
мили, внимателни и добри. Както вие се грижите за Мен тук, така Аз се грижа за тях. И ето защо те имат такива
впечатления, казвам ви, всички приятели на съпруга Ми и всички имат такова уважение и отношение. Отидохме да
видим един човек, който е главата на закона, той е главата на разузнаването в Индия; той се отнесе към нас с направо
кралско отношение. Митническият инспектор беше уведомен, че децата на Майка идват; лично той дойде на летището,
знаете ли това? Той седеше там, не знам дали е излязъл да види, че всички вие сте вън. Това е само заради Моя личен



живот с тях, иначе кой ще го е грижа за нечия съпруга? Толкова много дойдоха след съпруга Ми, никой не се
безпокоеше за жените им. Навсякъде, вижте, този път отидох със съпруга Ми в Китай и неговите агенти, които бяха в
Япония и други места, Хонолулу, те всички дойдоха само, за да се срещнат с Мен; понеже когато той пристига, никой не
идва да го види. Той каза: „Сега Ти дойде, те дойдоха да видят.” Представяте ли си? Не е нищо друго освен да бъдеш
дама за тях. Толкова мощно нещо е. Толкова могъщо нещо е и жените трябва да знаят как да готвят, това е важно. Ако
те не знаят как да готвят, те не са жени, Аз не мисля, че те са жени. Те всички трябва да знаят как да готвят. Трябва да
се научите как да готвите и всички могат да се научат, това е много важно. Скритата сила на жената се намира в това
как тя готви. Вижте нашите мъже не могат да отидат никъде, защото ние готвим толкова добре, че те трябва да се
върнат обратно у дома. Те помнят храната. И така, това е силата, която имате. Днес ще имаме много кратка пуджа,
защото днес е Моят рожден ден, така че пуджата на Рождения ден трябва да е такава, че да е по-дълбока, по-сърдечна,
по-радостна, отколкото да клони към ритуал. Няма нужда да има много ритуали, защото сме в радостно настроение,
празнувайки Рождения ден на нашата Майка. Вече сме там, каквото ви е нужно да бъдете там, не е нужно сега, защото
вие сте в това радостно настроение, нали? И така много кратка пуджа, му казах да се направи, днес е рожден ден.
Няма нужда да има голяма пуджа; всичко, което е нужно, е да се доведат всички божества, те вече са тук, там горе,
просто вижте вибрациите, които излъчват! Те са толкова щастливи, че вие празнувате Моя рожден ден. И така, на
всяка пуджа, това което трябва да направим, е да ги събудим, молете ги да бъдат добри с вас. Въпреки че те са
събудени в Мен, вие пак го поискайте. Но сега те всички са събудени във вас, изобщо не трябва да имате голяма
пуджа, изобщо няма нужда. И ето това казах на Моди да имате много, много кратка пуджа, и кратката пуджа би
трябвало да е достатъчна. И така, днешната реч беше точно като пуджа. Помнете, че това имаше значение за вас,
когато не бяхте Сахаджа йоги. Днес няма значение за вас. Така че не бива да се чувствате виновни. Първо запомнете,
че сте Сахаджа йоги, вие сте Моите деца и Аз много ви обичам, много, много. И така, имайте увереност в себе си, пълна
увереност в себе си, нали? Това е най-великото нещо, което можете да Ми дадете днес, като подарък. Нека Бог да ви
благослови! /Шри Матаджи говори на хинди/ И за това трябва да измиете нозете Ми за 5-10 минути и да измиете
Моите ръце за около десет минути, това е всичко. Сега нямаме нужда от много хора за това, просто поставете това
тук. /пуджата започва/ Каква е нуждата да ходя в Моето минало? В настоящето. Ом твамева сакшат, Шри Нирмала
Девьей намо намаха. Това е най-великата мантра, казвам ви. Това е най-великата мантра. Пробвайте я. Моля,
повторете я отново. /Шри Матаджи дава инструкция на децата да мият и масажират Нозете Й с двете си ръце./ Трябва
да сте видели, че Ганеша е ключът. Христос е ключът към всичко. Той е ключът, Той е същността на всички неща,
разбирате ли, и чрез Него се постига всичко. Вижте, даже да трябва да дойдете при Мен, трябва да минете през Него.
Това във вас означава, че невинността трябва да се роди и после идвате при Мен. Ето защо че Ганеша е толкова
важен. А Австралия е центърът на Ганеша. Така че вие тук сте толкова важни, вие сте ключът. И е още по-необходимо
вие да сте по-навътре в есенциите от всички останали. Всячески, както ви казах; мъжът трябва да е мъж, жената
трябва да е жена. Тези са всички същности, това е есенцията. Много е важно, на вас се крепи; защото ще се изработи
чрез вас, чрез вашата невинност. Вие сте тези, които правите невинността на хората на Запад – много е важна. Също
трябва да забележите, че с всяка година всичко се скъсява. Виждате, че даже даването на Реализация се скъсява,
пуджата се скъсява. Трябва да пестим време, нали? Така че има скъсяване. Но защо? Защото има сили. Има
поддръжка, и вие можете да поддържате тази сила, защото сте тук, толкова много канали; така че можете да
скъсявате. Днес, понеже е Рожденият ден в страната на Шри Ганеш, мисля, че цялата пуджа трябва да бъде направена
от децата, би било по-добре. /Шри Матаджи казва на момичетата как да украсят Нозете Й с кум-кум./ Трябва да
сложите черта тук /над пръстите/... а после извън чертата. Очертай линия. Сложи под стъпалото /може би масло или
друга паста/. Трябва изцяло да го запълниш с червено, там. Сега трябва да направите свастика. Отгоре... Направете
свастиката с червеното, в центъра. /Австралийските йоги подаряват колие на Шри Матаджи./ Знаете ли, подхожда на
Моето сари. Това е колие от любов. /един от йогите/ С това колие, Шри Матаджи, се надяваме лява Вишудхи да бъде
пречистена навсякъде! Това колие, Шри Матаджи, го избрахме, защото чакрата на перлите също се пречиства! Шри
Матаджи: Много добра идея! Би ли я хванал без гирлянда, мисля, че е по-добре? Виж тази корона. Тези са толкова
красиви короните. /йогите поднасят комплект от три корони – една голяма за главата и две по-малки за ръцете на
нивото на Свадхистхана./ Това е истински стил Радха, вижте. Виж тази тук – прекрасно! Елате насам. От къде ги
взехте всички тези неща? Има ли някой да помогне? Прекрасно е! Най-добрият стил, който съм получавала. Този
дизайн трябва да го имаме също. Трябва да го вземем в Англия, Индия, ще го изработим, което е най-доброто. Това са
трите Богини... Толкова много орнаменти! Толкова е красиво и удобно. Може и да бъде така, вижте, защото това



трябва да е била Муладхара... Точно така е било: няма начин да се покрие Муладхара /с гривните за краката/. Така че
трябва да е така. Виждате ли? /закопчалката да е откъм петата/. Тази гирлянда е типична, направена е в Южна Индия;
там правят това огромно нещо /висулката/.
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Пуджа на Деви (реч на хинди) Талну, Дхарамшала, Индия - 29 март 1985 г. На днешния светъл ден ние всички сме се
събрали тук. Днес е седмият ден, в който Божествената Деви унищожи всички видове ракшаси и грешници, защото
измъчваха великите светци и риши, които медитираха и правеха покаяние. Ние се чудим: “Майко, защо са се каели
толкова много? Каква е била нуждата?” Причината, поради която го правеха, е, защото въпреки че човешкото
израстване бе все още нищожно, техните стремежи бяха много големи. Te се стремяха да постигнат Атма чрез тялото.
Затова работеха толкова усилено и така усърдно се покайваха тук. На техните стремежи дължим това, че днес сме
способни да постигнем тези висини. Това обаче не означава, че трябва да мислим, че поради благословиите на
Сахаджа Йога сме някакви величия или специално избрани от Бог хора. Хората, които мислят по този начин, ще
получат голям шок. Ще видите, че тези, които са обикновени, невинни и добронамерени, ще се извисят преди всички, а
другите ще останат отзад. Следователно, просто получаването на Себереализацията не е краят. На този благоприятен
ден Всемогъщият Бог е проявил всички свои шакти за вашата защита, добро и благополучие. Във всичко Бог ви
благославя. Той иска да ви види да влизате в Неговото царство. В известна степен Неговото желание е да се върнете
към Бащиния дом и да се наслаждавате на удобствата му. Но преди всичко трябва да сме го заслужили. Ако не го
заслужаваме, как можем да влезем там? Трябва да изпитаме нашите достойнства и да видим каква са те. Първото
нещо е, че трябва да дойдете в Бащиния си дом. Днес Аз също дойдох в дома на моя Отец. Чувствам се така, защото
Хималая е Моят Баща. Когато идвам тук, не мога да опиша с думи чувствата, които се раждат в Мен, но мисля, че днес
намерих велик повод да празнувам могъществото на моя Баща. И преди Мен е имало случаи за възхвалата на
могъществото на моя Баща и разкази за високите постижения на тези, които са медитирали тук. С полученото от
Хималая вдъхновение те се издигнаха от нищото до такива височини, че успяха да постигнат най-висшето състояние.
Хималаите са Сахасрара, която Майката Земя създаде за вас. Сахасрара трябва да бъде почитана. Тази Сахасрара е
много велика. Не зная дали виждате вибрациите, които се излъчват от нея. Така съм завладяна от нейните вибрации,
че не мога да видя нищо друго. Има само вибрации и вибрации. Нищо друго. Тези, които живеят тук, се къпят във
вибрации и изглеждат като риби, плуващи в океан от вибрации. Не можете да различите единия от другия. Не мога да
опиша с думи блясъка на прекрасните вибрации, които се разпръскват наоколо. Това всъщност са благословиите на
Хималаите. Преди всичко ние разпознаваме океанът като наш гуру. Океанът е нашият баща. Когато Океанът оставя
зад себе си цялата натрупана в него мръсотия на света, се издига в небето като облаци и отново става чист и красив.
Носещ се в това състояние, той достига подножието на Хималаите и се разпръсква като хим. Думата дхаула означава
“напълно чист”, нирмал. Дхар означава “планинска верига”. (планинската верига се нарича Дхауладхар). Ние също
трябва да открием в мозъците си като чистите вериги на Хималаите, които подкрепят отварянето на Сахасрара. После
не бих могла да описвам каквито и да е, но само ще кажа, че този най-благоприятен случай е дошъл днес. Опитайте да
се възползвате от него и стигнете до неговата дълбочина. Благодарение на това което се е случило преди, сега сме
като малка песъчинка, като невинно дете. Няма нищо толкова специално в нас, с което да застанем пред това
величие. Какво сме ние? Толкова е величествено! Хималаите са Сахасрара на цялата Вселена. Те са дали на цялата
Вселена толкова много комфорт и радост, че нищо повече не е може да се иска. С помощта на тази Сахасрара отворих
вашата Сахасрара. С помощта на тази Сахасрара осъзнах, че докато мирът на Хималаите не се установи във вас,
докато нейното величие не проникне във вашето поведение, безсмислено е тя да бъде отворена. В противен случай
вашата Сахасрара ще се разгори като пещ. Когато видя такава горяща пещ в някои хора, се питам: “О, господи, защо
отворих Сахасрара? Има толкова много пушек и негативност, които излизат отвътре, че е по-добре тази Сахасрара да
се затвори отново”. Като при отварянето на кутията на Пандора, човек не предполага какво може да излезе от там.
Шокиращо е да се видят змии, скорпиони и всякакви възможни негативности да бълват от там. Днес възхваляваме
Хималаите и седемте Богини, които благославят това място и им се молим да ни дарят с Деви Шакти. Ние получихме
благословиите на Деви Шакти от Майка. Ето защо нека сега във формата на Майка да стигнем в нозете (шаранагат) на
Хималаите. Дръжте вниманието върху себе си. Хората мислят за другите - Този човек е лош, онзи не е добър, еди-кой
си не е добър”. А какво ще кажете за вас? Вижте себе си. Не гледайте другите - “Той прави това, другият не прави
онова”. Вижте какво правите вие. Хималая не се интересува какво направи целия свят с нея. Колко много я
използваха. Тя само вижда, че трябва да дава и помага, каква трудна работа трябва да върши. Как да възпита хората?
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Как да ги защитава? Ние имаме защитата си от върховете на Хималаите. От тях имаме потоците на Ганг, Ямуна и
Сарасвати. Всички тези потоци текат вътре в нас, чисти, нирмал, въпреки цялата негативност, която хвърляме в тях,
пренебрегвайки неуважението ни към тях. Сега Хималая, без да се съпротивлява, влива цялата Си чистота в тях. Но
всички тези неща скоро ще приключат, не могат да продължават вечно. Трябва да помните, че Аз искам да откривам
сладост в говора ви, нежност в приказките ви и във вашето поведение. Предупреждавам ви, че сега няма да
прощавам. Да нагрубиш някого по някакъв начин е голям грях. Уважавайте се един друг. Вие сте Сахаджа йоги.
Другият срещу вас също. Днес може и да сте на позиция, която отсрещният няма, но не вие сте постигнали тази
позиция, а Аз ви я предоставих. Мога обаче и да я от вас, когато пожелая.. Ето защо, моля, бъдете достойни за нея.
Служете на другите с голямо смирение. Много хора Ми съобщават: “Майко, ние само присъстваме на Вашите лекции,
но не ходим в центъра”. Много съм изненадана, че хиляди посещават лекциите Ми, но защо после се изгубват? Нима
ги блокирате, сякаш сте някаква негативност? Моля, обърнете внимание на това, което казвам, и гледайте себе си. Не
гледайте другите. “Какво беше това, което направих? Направих ли така? Защо направих така?” След това ще знаете, ще
разберете, когато осъзнаете грешките си. Само тогава ще сте в състояние да се коригирате. Само тогава ще бъдете в
състояние да осъзнаете величието на Хималая. В противен случай никога няма да можете да го разберете. Защото ви
липсва възприятието, визията, зрелостта, разграничението да осъзнаете какво е това. Къде сте дошли, в чий скут
седите, в чий скут сте роден, възпитан и отгледан. Това е величието на вашия Баща. Боготворете Неговата слава и
уважавайки го, докажете, че работата, която вършите, е плодоносна, а не напразна. По този начин ще имате
благословии на седемте Богини във вас – те са като ваши лели. Грижат се за вашето благосъстояние. Казва се, че
дори майката да умре, лелята не умира, защото тя с любов бди над детето. Грижи се за него, играе си с него, забавлява
го, защитава го от трудности. Вие сте свидетели на движението на облаците в небето, които правят различни фигури в
безброй цветове и окраски, спиращи дъха. Всичко това са игри, които ви се дават за да ви облеят в красотата. Много
може да се постигне с тях. Трябва да се види колко красиви ставате, когато получите благословиите на Мира. Тази
пуджа е много специална, много ще стигнат дълбоко и ще получат огромни благословии. Но първо нека вниманието
ви да стане стабилно. Молете се във вниманието си за мир: “Майко, моля те, дари ме с мир.” Молете се за мир, за да
можете да разпръсквате този мир във Вселената. После Радостта ще дойде. Радостта не може да дойде без мира. Ще
се получи великолепно. Зная, че ще стане, защото действително опитах първо да ви укротя, а след това обуздаване,
мисля, че е време всички вие да израстете, защото много неща отпаднаха от вас. Сега не се опитвайте да ги събирате
или да се връщате обратно към тях и да се оправдавате. Опитайте се да сте без тях. Нека Бог ви благослови!
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Махамайа Шакти

Семинар в Бирмингам – 20 април 1985 г.

В начало лекцията не е преведена.

Shri Mataji: Please be seated.
Is it all right this one?
Are you recording alright?
Sahaja Yogi: Yes Mother
So this is how Mahamaya plays They had planned everything. They had all the arrangements made and the sari was missing. All
right. So they came and told Me that the sari’s missing, so now what to do? You can’t have puja without the sari, according to
them. So I said, “All right, let’s wait. If it arrives in time we’ll have it; otherwise we can have it later. But I was least disturbed, least
upset. Because I do not have a mental conception of it. But if you have a mental conception, “Oh, we have programmed
everything, arranged everything. We have done this and now it’s fizzling out.” Doesn’t matter. Nothing is fizzling out. [laugh]
But that is what we cannot do. Because you asked Me today, “What is Mahamaya?”, this is what it is. [laugh]
You must learn to accept whatever comes your way. That’s one of the things. And here where we feel frustrated, angry, upset
and spoil our joy, one of the things, because we make a mental projection. Mentally we calculate something. This has to be. And
it’s really in a way a subtle ego feeling. Because I thought, “That’s what is destined, all right. We’ll have it tomorrow. What does it
matter?” In any case I told Mr. Srivastava that I’ll be back only about two o’clock.
He said, “Why not in the morning?”
“I don’t think it will be feasible.”
So this is how you become avyagra - Vyagra means person who is worried - The one who is not worried. So we worry because of
two things. Firstly, we worry that what will happen in the future?. Future doesn’t exist. If you have made up your mind that this
should happen in the future, then you get upset. That’s one thing. But you have not made any mental picture, you will see what
comes on the scene. You’ll watch whatever appears. Then you’re not worried, because you’re anxious to see what’s going to
happen. That’s one way, that you feel hurt, that you’re worried.
Secondly you worry when you have built up a myth, picture of that “Oh, we’re going to have a puja now, and we are not having it.”
So you are upset. What difference does it make? And then you cannot enjoy My talk today and the puja tomorrow. Because today
you think it was going to be puja. We are all dressed up well. Very nice.[laugh]
We spend so much time to get ready for the puja. All right, we’ll have it tomorrow. What does it matter? We really decorated
ourselves well. We were all ready for the puja, we were sitting here for the puja, and now what has happened!
I didn’t wear My sari for puja at all. I knew what was coming [laugh] So, it’s all right to see you like this. Because normally in the
puja, I never see you dressed like this, I’m busy with Myself. Now I can see you nicely dressed. I feel very happy about it.
And these mental things are responsible for frustrating us. Like as I was telling you about money. Same thing happens. In India
people come. They keep so much money for buying things. You see, sometimes they come loaded just like what you call traders.
The customs are so kind, I mean Sahaj Yogis have a free pass, whether in India, or in England or anywhere. And then they have a
mental picture, “We’ll buy this.” All right? “And see so much we’ll spend.” And if they have to spend some money for something
else, they get upset because they have decided to spend so much. So then they might go to spend some money. That’s also, you
see how Mahamaya works, you see? It has happened with all of you. So they go and buy something.
I’ll tell you Gavin bought once a image. I don’t know he paid about, I think 500 rupees – no how much have you paid about 4,000
or I don’t know. How many pounds you paid for that?
Gavin: Forty pounds.
Forty pounds. He paid forty pounds for that thing. I would not even pay five pounds for that. And I said, “What’s this? How did you
buy?” “Oh, it’s a very nice thing, Mother. We got it in Agra.”
I said, “It is from Nepal. If you buy it in Agra, I think it is very expensive and it’s such a waste.” But the worst was the vibrations
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were very bad. They thought they’ve bought something great. And the vibrations were very bad and I noticed it. So he said, “All
right, Mother. I’ll keep it in Your house and You improve the vibrations.” I tried. It would not work out. I said, “Gavin, what to do
now? You sink it in the Thames. I don’t know what.” And then luckily it happened C.P. said that, “I have to take some present of
Buddha to Japan.” I said, “These Japanese exhibitors are good for nothing. No bhoot is going to trouble them.” So he said, “Can I
buy something?”
I said, “Buddha’s things means it’s not easy to get here.” “But I have avlokhiteshwara. Would you like to take that?” He said, “What
is the price?”
I said, “Forty pounds.” He said, “All right. All right. I’ll take it. And he bought it for forty pounds. I said, “All right. Give it to the
Japanese fellow.” He was a very nasty person. I said, “Good for him.” And I found it out that, you see because I knew that it will
have some purpose somewhere.
So this is how our mental images are so rigid that there’s no flexibility in our understanding. And if you start making it flexible
then (and this is very early stages when Gavin had gone to India, very early. Now he’s different.) So if you become flexible, then
what happens you see the joy of it. You see how things get adjusted. But if it is rigid, then you get caught up into your own
rigidity. And you can never enjoy it, because there’s no movement for the Mahamaya power. And that’s how then you feel
frustrated. You see it is all your own creation. The mental projection is your creation, and also the destruction is your creation.
Nobody is responsible for that. You are responsible. But who does that is Mahamaya, “Sankalpa vikalpa karo”, you do decide
something.
You say, “Now today I will go to Birmingham. I have to go to Birmingham. I can’t come for a meditation. I have to.” After some
time you will find that it’s impossible to do something, but to do what is needed for Sahaj Yoga. Because whenever you will try to
do something, you will find it will frustrate you, it will upset you. If not, then it will make you realize what is important, what you’ve
missed. Sometimes you get lost on the way. You think that, “Oh God. We have lost the way. What to do? Now where to go?”
If I was you, I would say, “All right. We’ve lost the way. Must be to find something else.” And there I find something else which I’ve
been looking for, for days together. I just see that there.
So if you trust your joy giving quality of your Spirit, that you’re not going to lose that quality of the Spirit, at any cost. Then that
acts as a guide and you understand the flexibility of all these worldly, transitory things. They are all changeable, only you cannot
change because you are the Spirit.

Днес исках да говоря за Муладхара чакра, което е много важен въпрос. Мисля, че съм говорила за това много пъти. Но
трябва да кажа, че на Запад, поради погрешните ни отношения и приемането на погрешни умствени проекции от други
хора, които са много доминиращи, сме разрушили силно нашата Муладхара.

Въпреки факта, че Кундалини се е издигнала чрез дори слабите ни сили, с които Муладхара е разполагала и е
поддържана, трява да знаем, че можем винаги да паднем в капана на ралични раздвоения, които сме си създали
преди. Това е много сериозен въпрос, защото Муладхара чакра наистина беше разклатена и ние създадохме пътеки,
по които вниманието ни може да се подхлъзне, ако не сме много бдителни.

Да предположим, че някой човек е безчестен или скъперник, или ориентиран към парите. Това е много грубо
материално и вие можете да го видите ясно. Виждате себе си и сте шокирани: “Защо казах подобни неща? Защо
направих подобно нещо?” Но когато става въпрос за левостранни глупости – грях срещу майката – това са потайни
действия и са само вътре в човека. Никой не знае какво ви се върти в ума, с изключение на вас самите. Никой не знае
какво ще направите в следващия момент, когато сте сами и насаме.

Никой не може да надникне вътре във вас, с изключение на вашата Майка. Аз също чувствам вашата Мулдхара... Ще
бъда много честна с вас и ще ви кажа, че точно този център самата Аз трудно го усещам. Причината е, че имам много,
много силна Муладхара, която не е толкова чувствителна, бих казала. Тя не е обезпокоявана. Вниманието на Моята
Муладхара не се доближава до ничия друга Муладхара.

То просто се отдръпва и тази реакция се проявява непрекъснато. Аз също така не чувствам чакрата, освен ако не е в
много лошо състояние. Тоест, ако човекът е близо до Мен, тогава усещам Муладхара много силно. Но дори и тогава
Ми е трудно. Да речем, че Ми дадете нещо, което сте ползвали – тогава веднага мога да я почувствам. Така че



коригирането на Муладхара изцяло зависи от вас. А без здрава Муладхара не може да се издигнете високо, каквото и
да правите.

За хората като индийците, които са уважавали тяхната Муладхара, съществуват много методи и начини как да се
увеличи нейната сила. Но това не става за хората от Запада, защото чакрата им е увредена. Точно тази чакра е
разклатена и не работи на физическо, а на емоционално ниво, което наричаме Мъна, Лявата страна.

Може дори и да не говорите по тези въпроси, но умът ви все още е в тази област. И все още мислите в тази насока.
Даже умествено сте там. Или гледате подобни неща, искате да гледате подобни неща, искате да се радвате на
подобни неща. Това прикрито привличане е налице. И вашата Муладхара не може да се установи. И това трябва да
бъде осъзнато. Говоря на хората от Запада, а не на индийците.

Така че трябва да работим още по-усилено. Да бъдете нащрек, когато работите със себе си. И това по-скоро е умствена
дейност, умствена – тоест свързана и с емоционалната страна. Трябва да наблюдавате ума си. На английски думата
“ум” е много странна. Но къде се насочва Мъна, чрез който задоволяваме емоционалната си страна, нашите желания?
Къде е движението на нашия ум? Какво прави? Трябва да застанете срещу вашия ум, срещу вашите желания или може
да застанете лице в лице с тях и да видите за себе си ясно какво става.

Вие трябва да решите. Никой няма да ви коригира по този въпрос. Зная, че сте Ми се изповядвали, но Аз никога не съм
чела вашите писма, честно казано. Каквито и писма да сте Ми изпращали, не съм ги чела. Каквито и изповеди да сте
направили, Аз съм изгорила тези писма. Нямам и представа за какво сте писали. Нито пък искам да знам. Те не Ме
интересуват. Загрижена съм за това да не обръщате внимание на същите идеи, на същото ниво или на друго подобно
ниво.

В съзнание без мисли вие можете да се преборите с онова, което идва при вас от погрешния тип Муладхара. Може
някои от вас да имат бхутове в Муладхара. Но имаме и някои физически лечения за подобни бхутове и ще кажа тези
неща на Гейвин, а по-късно можете да го питате. Но не може винаги да се извинявате - “Това е бхут, аз съм си добре”.
Не сте добре. Винаги когато казвате “Имам бхут”, това значи, че самите вие сте на негова страна.

Гледайте на хората като сакши (свидетел – б.пр.), тоест да виждате хората, но да не придобивате реакция, която пък е
убиец на радостта. Вие самите можете да почувствате вашата Муладхара много добре. Можете да я почувствате и по
върховете на пръстите също и да внимавате за нея. Ако искате да бъдете мили към самите себе си, знайте, че трябва
да пренасочите вниманието си към един свят семеен живот. Но и с това не бива да се прекалява. Защото научих, че на
Запад хората са създали методи да прехвърлят вниманието си от един човек към друг. Създали са различни
акробатики за ума, за да разрушат чистото си внимание. Не си играйте с тях.

Има толкова много други неща, чрез които показваме, че сме в капана на лоша Муладхара. Начинът, по който се
обличате, по който ходите, по който сядате, по който говорите, по който се държите, за да впечатлите другите. Трябва
да се впечатлите от другите хора, които вече са в Сахаджа Йога. И единственото впечатление, което трябва наистина
да проработи, е до каква висота са достигнали другите. Можете да го направите. Не е трудно. След като Кундалини се
е издигнала при толкова разклатена Муладхара, Аз съм сигурна, че можете да я излекувате напълно. Но въпросът
пред вас е първо да заздравите Муладхара, за което мисля, че всички трябва да преминете през един или друг вид
тапасйа (покаяние – б.пр. ).

Ето защо понякога казвам, че хората на Запад трябва да приемат по-малко месо, особено червени меса (свинско и
телешко – б.пр.) и говеждо, също конско и кучешко – не знам какво още бихте яли. Приемайте повече вегетерианска
храна. Не казвам да сте вегетарианци, разберете го. Приемайте повече храни, които не загряват. Дори рибата е добра
храна. Така че водете донякъде аскетичен живот, но не се захващайте с тези ужасни “здравословни” храни. Не мога да
ги понасям, казвам ви. Мисля, че не са създадени за човешки същества, а за животни. Напълно развалят стомаха ви и
са ужасни. Веднъж ядох подобни “екологични селски” храни и си казах: “Стига ти толкова”. Сякаш всички села се



изспиха в стомаха Ми.

Така че към какво да се насочат хората? Онези, които страдат от Муладхара чакра, трябва да знаят, че храната е от
значение за силите на Муладхара. Така че ако трябва да я излекувате, първо трябва да я успокоите, защото е
свръхвъзбудена, извънредно възбудена. Всеки мъж когото докосвате, всяка жена, която докосвате, всяка жена, към
която поглеждате... Просто не разбирам, по-зле сте дори от маймуните! Трябва да успокоите чакрата, да я охладите, та
Шри Ганеша да дари благословите си на вашата Муладхара. Липсва благоприличие. Но това не е нещо външно, за
което мога да кажа “Трябва да уважавате себе си”. Само с познатите ни думи не може да се получи.

Трябва да седнете, да медитирате и да се опитате да я успокоите. Ще обсъдя с Гейвин и ще му кажа какво може да се
направи по въпроса, защото не мога да му говоря за нещата така открито. Но всичко това все още е на физическо
ниво. На умствено трябва да внимавате дали умът ви отива към мръсни неща. Защо винаги е насочен към такава
чувственост? Вижте птиците, вижте цветята, наблюдавайте природата, красивите хора – просто ги гледайте.

Друго ужасно нещо на Запад е, че жените трябва да излагат телата си на показ, за да възбудят мъжете. Мъжете правят
същото. Винаги се опитват да се възбудят един друг и живеят в глупава възбуда. Трябва да показвате нещо красиво –
като цветя, красиви накити. Та вие не сте вещ! Това (тялото – б.пр.) е ваша частна собственост. Не слагате всичкото си
злато на улицата, нали? Пробвайте го поне веднъж. Ще имате против някой да ви открадне златото, но нямате нищо
против целомъдрието ви да бъде ограбено. Не се чувствате оскърбени. Защото егото е мръсно нещо. То няма нищо
против. То е щастливо, че хората ви гледат. Ограбват ви, плячкосват вашето целомъдрие. Но Сахаджа йогите не са
такива. И все пак трябва да кажа, че трябва да пречистите сърцата си, да пречистите умовете си, да се отърсите от
това.

Умът е много странно устроен и затова най-голямата сложнотия е в умовете на хората. Хората са много объркани,
много объркани. Тъй като липсва мъдрост в това отношение, хората стават просто ориентирани към секса. А
всъщност (отношението – б.пр.) трябва да е точно обратното. Ако сте ориентирани към парите, искате да запазите
парите си. Ако сте ориентирани към вещите, искате да ги съхраните. Ако се сдобиете с малка антика, искате да я
запазите. А защо тази ваша собственост, която е най-висшата от всички, да не бъде съхранена, обожавана, почитана?

Доста съм притеснена по този въпрос, тъй като хората тайно се ровят в подобни неща. И понякога са лицемерни,
нямат нищо против да са лицемери. Добре, те са Сахаджа йоги, но в това отношение мислят, че могат да правят
всякакви заобикалки. Даже някои от тях казват понякога, че Майка е казала, че това е позволено. Никога не съм го
казвала! Има един въпрос, по които никога не мога да направя компромис. Трябва да имате чист поглед към себе си,
към вашето същество, към вашата личност. Вие сте светци. А ако един светец няма добър характер – това Аз наричам
характер, същността на характера – то не е светец.

Така че тази чистота трябва да бъде поддържана. Не може да има никакъв компромис по този въпрос. Не може да
режете корените на всичко. Ако се изработи на колективно ниво, никой няма да лъже себе си, никой няма да мами
себе си. Насочете ума си в правилната посока на възход. Мислете си за извисяването, как ще се извисите; мислете за
момента, когато сте изпитали радостта; мислете за деня, когато за първи път Ме срещнахте; мислете за всички други
красиви и святи неща и вашият ум може да се пречисти. А когато подобна мисъл ви дойде, кажете й “не това, не това”.
Казвам ви, става въпрос по-скоро за нещо ментално, отколкото физическо. Зная, че е трудно, но щом сте получили
Реализация, защо да не получите и това?

Всички вие трябва да разберете, че не може да има компромис за това. Може да дойде ден, ако продължавате с това,
когато ще бъдете изхвърлени напълно, както един дявол бива изхвърлен. Така че няма компромиси. Кажете си, че не
бива да мамите себе си, не бива да се лъжете. Не можете да се извисите ако таите подобно нещо в себе си. Ще бъдете
повлечени надолу, защото то е вашата слабост, защото ще ставате все по-слаби и по-слаби, и по-слаби.

Въпросът е единствено във внимането. Отклонете го. Отклонете вниманието си. Първо ще са ви необходми известни



упражнения, известни усилия, но след това ще става автоматично. Няма да ви се налага да се напрягате, да се
притеснявате; даже обратното ще ви се стане невъзможно. Съществуват толкова много обусловености. Били сме
играчки в ръцете на обусловеностите, саморазрушили сме се. Това е най-фината от всички обусловености, и
най-лошата. Не е възможно да се преборим с нея в Сахаджа Йога, освен ако вие индивидуално не поемете
отговорност да следите за нея.

Муладхара е една от най-деликатните и е най-могъщата чакра. Има толкова много гънки и толкова много измерения.
Ако вашата Муладхара не е наред, паметта ще ви изневерява. Ако Муладхара не е наред, най-напред ще ви липсва
мъдрост. Няма да имате чувство за ориентация. Душевните болести, които сега се разпростират в Америка преди
хората да са навършили 40-годишна възраст, са защото тяхната Муладхара е извън строя. По-голямата част от
нелечимите болести са поради слаба Муладхара, на физическо ниво. На умствено ниво повечето ментални проблеми,
които виждаме – бих казала, 90 % - се дължат на слаба Муладхара. Ако човек има здрава, силна Муладхара, не попада
в беда. Защото знаете, че има много здрава защита на Муладхара, тук отзад.

А когато умът ви изневери, обвинявате мозъка. Не е той, а най-вече Муладхара. Така че за вашата физическа и за
емоционалната ви сигурност трябва имате едно много здраво отношение към Муладхара. Ето защо така силно искам
да се ожените, а след сватбата, няколки дни след това, ще откриете, че вниманието ви започва да се насочва към
други проблеми на семейния живот.

Но не е така ако не сте Сахаджа йоги, защото ориентацията към чувствеността стана основната тема на съвременния
живот. И вие бивате захвърлени в бурните води на злонамерените действия на тези хора. Медиите, книгите, идеите,
всичко - те създават този ужасен и лесновъзбудим темперамент във вас. Подобен човек няма никакво търпение, няма
никакво равновесие. Всъщност е лицемер и има много лоша Вишудхи. Толкова много усложения се получават поради
това, преди Реализацията. Забравете миналото. Каквото и да сте сторили, забравете го. Просто не се тревожете. Но
трябва да помните едно нещо – че вече сте увредили вашата Муладхара, така че трябва да я върнете към нормалното.
Трябва да я превърнете в здрав, балансиран център, така че Шри Ганеша да може да я управлява.

Говорейки за Шри Ганеша, знаете ли, вибрациите стават прекалено силни за Мен.

Говорим за невинност, но за да събудим невинността вътре в нас, трябва да бъдем изцяло нащрек, на бъдем напълно
бдителни относно умовете ни - “Какво замисля той? Накъде е тръгнал? Къде отива този крадец? Готвили ли ми
някакъв номер? Добре.” Трябва да бъдете нащрек, много бдителни.

Отдавна мислех да ви говоря за това. Но сега трябва да ви кажа, че ще бъдете разобличени! Това е друго качество на
Махамайа. Тя ще ви разобличи. Ще бъдете разобличени! Ако се опитвате да играте номера с Мен. “С Мен” означава с
вашата Кундалини. Ако се опитвате да играете номера на нея, ще бъдете разобличени. И ще се срамувате. Така че ви
моля да внимавате, много да внимавате. И направете вашата Муладхара отново много здрава и силна.

Нека Бог да ви благослови.

Така че молитвата ни трябва да бъде: “Неката нашата Муладхара бъде здрава и силна.” Това е всичко. Нека се
помолим.

Съществуват някои упражнения за Муладхара. Ще ги кажа на Гейвин, коийто ви е лидер тук в Англия. Той ще ви ги
предаде по-късно. Трябва да се предават устно. Не бива да се записват. Лидерите на ашрамите и на другите центрове
трябва да идват да Ме виждат всеки месец и за тези неща трябва да се поговори. Но понеже са интимни, не бива да се
обсъждат открито. Това е нещо интимно, вътре във вас самите. Не бива да бъде записвано никъде и не бива да се
споменава. А трябва да бъде изработено от всички вас по такъв начин, че да се радвате на благословите на Шри
Ганеша.



Бих казала, че това се отнася повече за жените отколкото за мъжете. Защото мъжете страдат много повече от жените.
И затова жените трябва да са много по-внимателни. Развийте много добри отношения с вашите братя. Докато не
установите вашия извисен характер, мъжете не могат да се подобрят.

Виждали сте, че в Индия на жените не им харесва ако някой се опитва да ги гледа или докосва. Не им харесва това.
Жени са се самоубивали, самоизгаряли са се – хиляди жени – защото са смятали, че някой може да дойде и да
докосне тялото им. Толкова е свързано с вашия Атма, с вашия Дух. То не е просто тяло, а невинността е тялото на
вашия Дух. Можете всички да станете това, защото вече сте станали йогини. Индийките не са били йогини, но са
знаели едно нещо – силата на тяхното целомъдрие. Повече се отнася за жените тук – те трябва да се опитат да
създадат това чувство на благородство, на невинност, на святост около тях, така че самите мъже да ги уважават и
сами да развият подобни чувства в тях.

Благодаря ви много.



1985-0505, Sahasrara Puja: Nirananda

View online.

Пуджа на Сахасрара Люксембург, Австрия – 5 май 1985 год. Днес на това красиво място, създадено от кралицата на
Австрия, сме се събрали, за да изпълним пуджа на Сахасрара. Само когато навлезем в царството на Сахасрара имаме
право да изпълняваме пуджа на Сахасрара. Преди никой не е говорил за Сахасрара, никой не е правил пуджа на
Сахасрара. Ваша привилегия е, че сте в царството на Сахасрара и можете да изпълните тази пуджа. Това е ваше право,
вие сте избрани за това. За вас е много привилегировано място да влезете в Сахасрара, във Вирата, да обитавате в
нея като светци. Нека да видим какво е свойството на клетките на Сахасрара. Това са специално създадени чрез
работата на Свадистхана клетки, преминаващи през всички чакри. В даден момент те достигат до Сахасрара и тогава
са в състояние да управляват дейността на мозъка, без да се обвързват с другите елементи на този свят. По същия
начин Сахаджа йогите не бива да се обвързват с другите клетки в тялото на тази Вселена – човешките същества.
Първото нещо, което се случва на един Сахаджа йоги на нивото на Сахасрара, е, че той става “отвъд”, атит – излиза
извън обсега на много неща. Става калатит, отива отвъд времето. Времето е негов роб. Ако трябва да отидете някъде,
внезапно откривате, че всичко действа в същото време, когато сте в състояние да свършите това нещо. Така
например ако трябва да хванете влака, а пристигате късно на гарата, виждате, че влакът е закъснял за вас. Нещата се
случват по такъв начин, за да видите, че действат за пълното ви удобство. Така вие отивате отвъд времето – калатит;
после отивате отвъд дхармата – дхарматит. Дхарма става неразделна част от вашето същество. Не трябва никой да
ви казва: “Направи това, направи онова”. Вие просто не го правите, а вършите каквото трябва. Но само когато отидете
отвъд всички тези дхарми. Човешката дхарма означава, че човешкото внимание се привлича от разврат, алчност или
нещо подобно и после не можете да се откъснете от това. Но сега вниманието ви става дхарматит, което означава, че
то губи този вид дхарма. Дхармата на вниманието е такава, че трябва да поставим дхармата, изречена от пророците,
да е контролираща. Тъй като идваме от по-нисше ниво, тези дхарми съществуват в нас и започват да се проявяват. И
когато ни атакуват, трябва да вземем мерки да ги контролираме. Така вземаме дхармите, нашите собствени
саудерали (?) и контролираме дхармите, които са дошли от по-ниски обусловености. Това е величието на човешките
същества, че те са установили своите дхарми над по-нисшите дхарми. Така например водородът има четири
валенции. Трябва да има четири валенции. Той се държи в съответствие с факта, че е с четири валенции и не може да
ги превърне в шест. Но човешките същества могат да затвърдят тези валенции, за които се допуска, че представляват
човешката дхарма – ванадхарма. Но с издигането до Сахасрара вниманието губи тази цел. Това означава, че вие
нямате нужда, нямате никаква нужда да поставяте дхарми, ограничения върху себе си. Нямате нужда да бъдете
дисциплинирани, но автоматически имате дисциплина. Това е първият признак на един човек, който принадлежи на
областта Нирмала, а това ще рече, че е чист. Вниманието не се обвързва или пък не е атакувано от каквото и да било,
то е толкова чисто. Както листата на лотоса – водата не го замърсява. И така, вие ставате калатит, ставате дхарматит.
Ставате гунатит. Това означава, че отивате извън трите гуни. Лявата е когато се обвързвате емоционално чрез
вниманието. Втората е физическото и умственото обвързване, а третата е обвързването с дхарма, обвързването да
бъдете праведни и да правите и другите праведни, да ги правите дисциплинирани, а също така и себе си. Дхармата е
когато човек се опитва да контролира всички свои врагове – похот, гняв, гордост, суета, обвързвания и алчност.
Всички тези ограничения в цялото ви внимание се губят и вие ставате свободни хора с пълна мъдрост. Самото ви
внимание става дхармично. Така губите всички ваши гуни и ставате сатгуни, което означава “добродетелен”, но не
чрез дисциплина, а спонтанно. Ставате праведни спонтанно. Понякога хората ви озадачават, като например Христос,
който взе един камшик в ръката си и наби хората, които продаваха предмети в присъствието на Бог, в смисъл пред
храмовете. Според Бог не бива да се гневим, но това беше гневът на един гунатит и е нещо, което се случва спонтанно.
То не бива да се анализира, трябва да се случи. Такъв е гневът на Деви върху ракшасите – убийството на ракшасите,
Кришна самхара. Кришна казва на Арджуна: “Ти трябва да убиеш тези хора. Всички те вече са мъртви. Всички те са
убити, защото ти отиваш отвъд”. Отвъд условията се издига само този, който може да контролира своето “отвъд”.
Онзи, който е в него, не може. Ако трябва да изтеглите кораба, трябва да сте на брега. Само този, който е стигнал
отвъд, може да го направи. Така отивате отвъд, това е атит. Но когато става въпрос за познаването на такъв човек, не
може да се мисли, защото такъв човек е отвъд мисленето. Не можете да го опишете, защото такъв човек не може да
бъде описан. Не можете да кажете защо Сократ се съгласи да изпие отровата, защо Христос се съгласи да бъде
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разпнат. Това е отвъд човешкото разбиране. Така ще се държите отвъд човешкото разбиране и няма да получавате
сертификати от човешките същества. Вашият сертификат идва от Всемогъщия Бог, а не от човешките същества, които
са на едно по-ниско ниво. Иначе все едно би било куче да пише за човешките същества. Така вие достигате до едно
състояние, което може да бъде описано с думата “ъ”, което означава “без”. И така такъв човек е без мисъл, това
означава, че той не мисли. Такъв човек е без алчност, без похот, лишен е от това. За такъв човек се казва, че е сянка,
от която не остава нищо. Същото е когато искате да създадете вакуум. Искате да създадете вакуум, да достигнете до
която и да е точка, но не можете да получите пълен вакуум, защото откривате, че през цялото време известна част от
старото остава. Не може да имаме пълен вакуум. Но такъв човек има пълен вакуум - вакуум спрямо всички негативни,
агресивни качества, сякаш те изобщо не съществуват. Такъв човек е вечно същество – никой не може да го убие,
никой не може да му навреди, никой не може да го засегне. Ничий гняв или уважение не влияят на такъв човек. Той не
е обезпокояван от внушение или невнушение, не се възгордява от възхвали. Не се възгордява от възхвали, защото е
лишен на способността да се радва на бхутовете на егото в него. И така, третата фаза е когато получавате
благословиите на думата нийр. Нийр е първата част от Моето име на санскрит. Когато я комбинирате с мала, тя става
Нирмала. Но думата е нийр, ний, което леко трепти. Означава “явен, пълен, същински”, когато към нея се прибави “р”.
На първо място ний означава “без, лишена от”, а нира означава “абсолютна”. По подобен начин, когато казвате
нирананд, нира, абсолютен атма, абсолютна радост. Кевалам – само, няма нищо друго освен радост. Но думата ниръ
се използва в две форми, както ви казах. Едната е да се каже с ъ – “без, лишена от”. Другата форма е “единствен,
абсолютен”. Така радостта тук става нирананд – абсолютната радост, само радост, пълна свобода. Така има всякакъв
вид радост, както съм ви казвала и преди: има шивананда, радост на Духа; после има брахмананд – радост на
благополучието; има лийлананда, кришнананда – радост от играта. Но когато достигнете нивото на Сахасрара, това е
нийрананд, тоест чистата, абсолютната радост. Знаете, че Моето име е Нира. То означава “Абсолют”. Затова когато
поставите такава идентификация пред всичко друго, то става абсолютно, ставате Абсолют. А когато сте във фазата на
Абсолюта, тогава няма място за нищо друго, което да бъде направено, освен радост. Но нека видим какво е Абсолют.
Това означава, че той не е свързан, няма обвързващи качества. Абсолютът не може да бъде сравнен – атуланиа. Не
може! Не може да бъде свързан с нищо, той е Абсолют; не може да бъде разбран, защото не може да бъде свързан с
нищо друго, което може да бъде разбрано. Това е Абсолютът. В каквато посока и да поемете, знаете, че се
отдалечавате от абсолютното. Винаги когато се опитате да анализирате абсолютното, се отдалечавате от него. И така,
онова, което получавате в Сахасрара, е нийрананда. В различните фази на Сахаджа Йога трябваше да започнем от
шарадананда, което значи “самата радост”; после има манасананда - радостта на манас, т.е. последователя, ученика.
След това е ахамкара ананда – това е задоволяване на егото. Но степента, която трябва да бъде установена, е
нирананда. Тогава защо трябва да става въпрос за страх? Защо трябва да говорите за него? Защото към какво можете
да го отнесете? Аз не мога да го видя, че той е такъв или онакъв. Няма думи за него. Само чрез отричане – “не е това;
не е и това; и това не е” – онова, което остава, е Абсолютът. Така достигате състоянието на Абсолюта. И това ниво се
установява когато има пълна връзка. И в тази връзка нямате никой друг вътре във вас, а само Абсолюта вътре във
вас. Това означава, че на Сахасрара пуджа вие сте тук и към това ниво трябва да се стремите. Това трябва да бъде
духовно израстване, което да се установи вътре във вас. Не е нужно да ходите в Хималаите, не е нужно да вършите
нищо безразсъдно. Оставайки в този свят, трябва да станете духовно издигнати в Абсолютното, единствените –
кевалам. Няма нищо външно, вие просто ставате отвътре. Вие просто се хармонизирате, от цвете ставате плод.
Всичко е вградено вътре във вас, позволява ви да постигнете резултати. Просто чрез отдаване ставате отдадени и с
учудване откривате, че се намирате в стадия, където се наслаждавате на вашата абсолютност. Това е една абсолютна
любов, абсолютно състрадание, абсолютна сила. Думите спират, дисциплината спира, вие просто ставате
абсолютното и чувствате чрез него, с тази цялост вашата абсолютност. Ако някой не е с вас, не се тревожите. До вас
няма никаква компания, вие сте сами, но наслаждавайки се на абсолютното. Само там можете да се радвате на
Абсолюта в другите, в най-добрата форма, без да виждате нищо друго, освен абсолютното. Нека Бог да ви благослови.
Тук има цветя. Те идват от човешките същества, които Ми ги дадоха. Колко тона донесоха те? Тридесет? От тях Аз
донесох два, представляващи това, което те ще дадат, като така Аз ще узная какво са направили човешките същества
досега. А трябва да има и нещо смешно, нещо глупаво, странно, но Аз съм сигурна, че много неща трябва да бъдат
такива, без да се знае какво знае Той. Нека Бог да благослови всички вас. /поднасят на Шри Матаджи като подарък
Енциклопедия Британика, с думите, че книгата събира цялото човешко познание до момента – б.р./ Това е много
символично. Затова казвам да отидете отвъд кала (времето – б.р.). Аз просто четях вестник и изведнъж видях една



реклама, и разбрах, че това е лекарство. На две места беше рекламирано. Хората никога не биха се сетили. Ако
държите Сахасрара напълно отворена, всичките ви проблеми се решават просто ей така. В противен случай Грегоар
нямаше да знае какво да прави, никой нямаше да знае какво да прави. Ще ви разкажа и за сарито: по същия начин
исках да купя едно сари за Деня на Сахасрара. Трябваше да има чакри, много чакри, много много чакри (с точици –
б.р.). Такова сари никога не бях виждала преди в Индия. И цялото е направено с точици, хиляди точици. Не зная как го
бяха изработили, но беше направено много добре. И изведнъж открих това сари. Разбира се, не на половин цена,
защото Аз плащам каквото трябва да платя. Когато Аз трябва да плащам, плащам пълната цена, но когато вие
плащате, се оправяте и с половин цена. /йогите се смеят – б.р./ Първо Ми дайте подаръците, после ги отворете.
/йогите се смеят – б.р./ /Един Сахаджа йоги казва – б.р./ Шри Матаджи, това е от Австрия, от Австрия. /следва поема
от Уилям Блейк, рецитирана на английски – б.р./ Шри Матаджи: Чудесно. Той каза това много отдавна. Какво
проникновение! Казвала съм ви, че той е една велика, реализирана душа. Откровена! /поднасят подарък от Югославия
- б.р./ От Югославия? Мислете какво е направено за вас от вашите предци. Не описва ли то всички ваши удоволствия и
радости? Нали? Всичко вече е описано там. Глупаците дойдоха само преди сто години - мисля, че след като просто
Блейк си отиде. Сахаджа йоги: Чудесно, това е книга по изкуствата за богатствата на Словения, която е провинция на
Югославия. Шри Матаджи: Благодаря много. Ще я видя по-късно. Сахаджа йоги: Шри Матаджи, това е ключът за
първия немски ашрам. /силни ръкопляскания – б.р./ Чуйте, Германия трябва да се погрижи за себе си. Много е важно.
Германия е друго място, където вече има бхутове, които търсят повод за кавга. Онези, които умряха във войните, още
чувстват агресивност. Всички немци трябва да внимават да не нападат, да не спорят. Вие трява да се подчинявате.
Щом можахте да се подчинявате на този ужасен човек Хитлер, защо да не можете да се подчинявате на Всемогъщия
Бог? Внимавайте, много внимавайте! Не бива да има никакви разпри, никакви групи, никакво доминиране. Там си
имате лидер, идете при него. Трябва да се опитате да разберете, че Аз познавам всеки много добре. Има друг въпрос,
за която не зная дали да говоря днес или не. От доста време се опитвам да разбера защо някои лидери не са никакви
лидери. Те трябва да разберат, че това е роля и да се държат като обикновени Сахаджа йоги. Може да имат съпруги, но
те пък не бива да се опитват да заемат някаква специална позиция. Могат да бъдат много посредствени или
обикновени. Жената изпъква по-добре ако помага на мъжа си. Мария Амелия е добър пример – тя е толкова
ефективна, прекрасна. Друг пример е жената на ... – тя е толкова спокойна и тиха. Но други жени създават много
проблеми и са отговорни за развалянето на Сахаджа Йога чрез перченето си, чрез опита да се намесват, чрез
критикуването или чрез хвалбите към съпрузите си. Те трябва да бъдат мъдри, чувствителни, благодарни и да не се
опитват да се възползват от положението си, както го правят жената на Чан Кай Ши или ... Има много такива жени.
Така развалят Сахаджа Йога. Жените на лидерите трябва да знаят, че атаките идват срещу тях, защото жените са
много слаби, посредствени. Те биват заразени и обладавани. Много срамно и греховно е да се държат така. И на
такива хора никога няма да бъде простено, казвам ви го. Опитайте се да се освободите от негативността, а не й се
наслаждавайте. Някои хора страдаха, защото съпругите на лидерите се оплакваха, говореха разни неща и отнемаха
енергията на съпрузите си. Това антихристка и антибожествена дейност. Моля ви, не го правете. Жените са шакти на
мъжете, а не онези, които отвличат вниманието и енергията на мъжете. Моля ви, не го правете. Това не е слабост, а
сатанинско. Жените, които правят подобно неща, повличат надолу мъжете си, измъчват ги и уж се занимават със
Сахаджа Йога. Трябва да кажа, че това не са качествата на една шакти. Жените имат свое собствено достойнство,
слава, те са велики. Самата ваша Майка е жена! Не бива да доминирате, не бива да се опитвате да отнемате енергията
на мъжете си. Вместо това трябва да им носите енергия. Не зная дали трябваше да ви говоря тези неща, но смятам, че
денят на Сахасрара е най-подходящият да го разберете. Това е нещо, което не разбирам и което не съм споменавала
досега. Както знаете, съпругът ми е много зает и заема много висок пост. Но Аз никога не съм му телефонирала в
офиса, никога не съм се възползвала от поста му. Никога не съм се обаждала да го изненадам. Но веднъж, той беше
във Виена, а Аз трябваше да си взема виза за Германия и за това му се обадих. Той се стресна. Една минута не можа
да ме чуе, само повтаряше: “Добре ли си? Добре ли си?”. Защото никога не му се обаждам, докато други умират да го
правят. Никога не му се меся в работата, но когато е необходимо винаги и всячески се опитвам да му помогна. Вие сте
Сахаджа йогини, но не сте лидерите. Не се опитвайте да се намествате на техните места. Не се месете в разговорите
на съпруга си, а си мълчете. Донесете вода или нещо подобно и ще видите, че така ще се издигнете повече.
Изненадващо е, но на Запад мъжете са по-добри от жените. Процентът на добрите мъже е по-висок от този на добрите
жени. Първо трябва да знаете, че трябва да се държите като истински Сахаджа йогини – жената е много по-силна от
партньора си. Но тук това не се отчита. Жената трябва да изпъква чрез нейната мъдрост, грижи и разбиране. С тези



модерни идеи на феминизма ще трябва да напуснете Сахаджа Йога. Трябва да се държите като жени, да живеете като
жени и да давате на мъжете тази енергия, тази шакти, която е във вас. Те са кинетичната енергия, а вие сте
потенциалната. Пак ще ви го кажа – не харесвам жените, които се перчат и са мъжкарани. Опитайте се да бъдете
истински жени. Вашата Майка е такава жена. Помислете за Мен. Ако бях мъж, какво щеше да се случи? И трябва да
разберете, че ако искате Сахаджа Йога да се развива плавно и равномерно, то трябва да става съобразно структурата
на Сахаджа Йога. И не се опитвайте да я разрушите.
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Пуджа на Шри Деви Сан Диего, САЩ - 31 май 1985 г. Нека Бог да ви благослови. Моля, седнете. Само ще записвате,
нали? Такова удоволствие е да бъдем в ашрама в Сан Диего. Това е едно толкова красиво място, така силно
изразяващо любовта на Бог, на Божественото, по начина, по който то иска да ви помогне във всеки един момент. Ако
искате да имате ашрам, ако искате да имате подходящо място, ако искате добре да се грижите за децата си, то вие
искате да извършвате работата на Бог и за всичко се грижат, всичко трябва да се изработи. Ако не е изработено,
тогава как ще вършите работата си? Така че всичко работи. И е толкова очевидно как имаме различни ашрами, такива
удобни места на много разумна цена, която можем да си позволим, за да живеем щастливо всички заедно. Това е
домът, създаден с любов за вас. Така че първото нещо, което трябва да запомним, е, че между нас трябва да
съществува съвършена любов. Ние не трябва да вярваме на хората, които се опитват да ни разделят, да ни дават
погрешни идеи. Много е лесно да разбереш кой е Сахаджа йоги от сърце. Много е лесно да си дадеш сметка. Трябва да
сте малко по-чувствителни и много лесно ще разпознаете такъв човек. Каквато и хитрост да използва, тя може да
бъде разкрита. Никой не може да действа срещу Бог сега, защото всичко ще бъде разкрито и разобличено. А вашето
внимание трябва да е изцяло върху вашата Майка. Въпреки че някои хора стават малко фанатизирани, понеже са така
привързани; но няма значение, ще се справите. Но по-добре да сте е фанатични, отколкото да се съмнявате. Така
хората, които малко преувеличават, трябва да се посветят на такъв живот, че каквото и да виждат, каквото и да
разбират в Сахаджа Йога, каквото и да се случва, да го приемат без каквото и да е безпокойство. Освен това ние си
изграждаме собствени представи за Сахаджа Йога. Но не бива да го правим – всичко е такова, каквото е. Не можем
да си създаваме собствена представа, така, каквато си мислим, че трябва да е Сахаджа Йога – това не e възможно. Не
можете да правите компромиси, просто не можете. Тя трябва да е това, което е. А не нещо, което вие искате да бъде.
Вие не можете да я моделирате, защото тя е нещо установено преди много време. Днес тя е това, което е, и ето защо
работи така добре, така ефикасно. Но за да я направите още по-ефикасна, трябва да приемете, че тя работи. Да вземем
например вчерашния проблем с времето: Аз знаех, че сигурно има нещо, но времето още не бе дошло. Времето, което
прекарах тук, би могло да се използва, издигайки тяхната Кундалини, а беше ненужно пропиляно. Вместо това
използвах само пет минути, толкова Ми отне да им дам Реализация. Така че всичко трябва да се разбира в подобна
светлина. Постепенно ще започнете да виждате божествената игра, как всичко работи, как ви помага. Но да
предположим, че Бог е донесъл нещо преди вас. Д-р Ворликар Ми каза една хубава история, а интересното в нея е, че
между богинята на богатството и богинята на учението възникнал малък конфликт. Например, ако пренебрегвате или
твърде много обожавате ученето или Сарасвати, те могат да ви направят егоисти, в смисъл че ако станете човек,
който постоянно учи ли учи, могат да бъдете изхвърлени на другата страна. И така, Сарасвати искала да изпита силата
на богатството. Затова казала на Лакшми: „Добре, нека да видим (как действа) върху този човек ”. Човекът бил
просяк, имал нужда от пари, и то от много. Тогава Лакшми сложила много пари в един съд, който се нарича ханда
(меден съд за вода – б.р.), и го поставила на пътя му. Както си вървял човекът, Сарасвати влязла в ума му. И когато
това станало, той се превърнал в егоист и дори не погледнал парите, просто си подминал. Имал нужда от тях, но ги
подминал. Това говори за едно нещо - че когато хората станат егоисти, започнат да правят свои планове, оформят
свои собствени представи и образи; тогава се случва това, че Божественото, което се опитва да ви достави всичко за
вашите нужди, желания, и решение на проблемите, изчезва. Става това, че ние не позволяваме на Божественото да
играе играта си. Това не се случва само на материално, но важи също и на емоционално и физическо ниво, но
най-хубавото е, че това е истина и на духовно ниво. Затова не бива да пропускаме смисъла. Оставете Божественото да
изиграе своята роля, и тогава ще можете да я видите. Кришна е казал:“Карманйевадикйарасте” – „Работата ни е да
свършим работата.” Сега извършихме пуджата, направихме аарти. Казах им: „Добре, ако можем да я направим -
хубаво, а ако не можем, ще тръгна със самолета вечерта.” Няма значение за Мен дали ще взема сутрешния или
вечерния полет. Напълно съм спокойна. Обсъдихме някои важни въпроси, които трябваше да обсъдим, трябваше да
отделим малко време, това е част от живота ни. Така че не бързам да си тръгна в един часа със самолета. Добре де,
ще си тръгна с вечерния полет, няма значение. Та умът трябва да е много спокоен, да наблюдава как нещата изплуват.
Хората напразно. Така …. Когато разберем, че Божественото извършва цялата си игра, своята работа, всичко работи за
вас, за Сахаджа йогите. Щом разберете това, ще се чувствате напълно спокойни и радостни. Но ако почнете да
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говорите: „О, това трябва да е така, а онова – така,” всичко се обръща срещу радостта. По който и начин това да се
случи, все е добре. Веднъж щом развиете този подход, радостта ви ще е пълна. Виждам, че хората страдат много и в
емоционален план. Причината е, че мислите за всичко. В Индия например е много лесно да се ожениш. От малки ни
учат: „Ти ще се ожениш, затова трябва да се научиш как да живееш със съпруга си”, а на мъжа казват как да се отнася
към съпругата си. Но те не знаят какво е съпруг и съпруга. Те са просто нещо като символ. Хората не знаят кои са,
може да е всеки. Затова, когато го приемете като дхарма, то идва като изненада при вас, просто му се насладете. И
всичко е подготвено за момента, който е най-благоприятният. Разбира се, се консултират хороскопите, това е нещо
важно, защото ако не го направят, може да стане зле. Така че хороскопите се сверяват. И ако има много допирни
точки, например двайсет и шест точки са идеални, тогава двойката се жени, а иначе не. Няма значение дали се срещат
или не. Понякога хората се срещат, говорят си в продължение на една година, понякога женитбата се отлага, ако не е
настъпило благоприятно време. Те прекарват известно време заедно, но никога насаме, никога не стигат до
интимност. Защото този момент се пази като нещо свято, когато срещаш своя съпруг или съпруга – това е свещен
момент, върху който вие се съсредоточавате. Така че това се решава изведнъж. Но вие пазите този момент като нещо
свещено. Дори да се стане така, че ви е нужно време преди това, доста време след решението; може вашето чувство
да продължи, виждайки този човек. Но вие не отвличате вниманието си, това е едно напълно концентрирано усилие.
Всичко се получава, защото вие просто го приемате. Но хората обикновено живеят заедно три години, а после се
женят и развеждат. Не мога да разбера, че и след три, и след седем, и след десет години заедно те пак го правят. Така
че каква е ползата да се опознаят за толкова много години, ако все пак ще се разведат? Но всичко се получава, ако
разберете, че трябва да сте съсредоточени върху това движение, когато вие срещате човека и приемате, че той е
вашият спътник. Може би едно-две неща няма да са наред, но ако не мислите за това, няма да е толкова зле. Защото
след женитбата вие мислите: „О, аз очаквах това, онова. Мислех, че това ще е така, а то не е.” И винаги се опитвате да
търсите грешката в другия, а не в себе си – това е най-добрата част; да не се опитате да се приспособите към този
човек. Щом започнете да мислите за брака си, с него е свършено, край. Когато ви се роди дете, без да мислите какво
ще е то, вие го обичате, и по същия начин в брака си трябва да развиете такова съсредоточено чувство. Само тогава
браковете ще са успешни. Но ето че, когато купите нещо, си мислите: „О, това не е хубаво, трябваше да купя друго,
по-добро.” И така вземате друго. Но това е различно, нещата са си неща. А човешките същества са си човешки
същества, те не са предмети, които можете да сменяте наляво-надясно. “Можех да имам това или онова.” Но не
можете да продължавате да правите това с хората – все едно, че си играете с Божественото. Това е главното, да
почувстваме, че Сахаджа йогите трябва да се научат да приемат всичко с радост, щастие, а не да проектират глупави
идеи. Само тогава ще откриете, че радостта ви е пълна. Иначе това няма да се случи. Ами да вземем физическата
страна на нещата – ако жената е много слаба, тя ще иска да има такива и такива крака, такива ръце, такова тяло. Но
защо? Ами представете си, че всички са направени като от калъп – с еди- каква си талия и т.н. – ще бъде просто
ужасно. На всички ще им омръзне да са еднакви. А вие искате да сте такива. Сега и за тялото има мода – трябва да
сме Мистър Америка или както там го наричате. И всеки започва да прави джогинг, бягат като луди. Но защо? Вие си
имате своя личност, съхранете я. Имате нужда от някои неща за своето тяло, такива каквито сте. Разбира се, ако
здравето ви не е наред, опитайте с чакрите си, излекувайте го. Но ако го правите заради външния си вид, ако мислите,
че трябва да изглеждате еди-как си, тогава няма никакъв смисъл. Така започва поредната лудост и хората са много
нещастни. Отивате сред тази т.нар. елитна класа, където повечето от мъжете имат солидни заплати, образовани са,
жените също са образовани и си говорят само колко калории са погълнали и тем подобни. А вие не разбирате какво
им става на тези хора? Нивото им е толкова ниско. Това е благопристоен разговор, но ако се стигне до нещо
неприлично, те могат и там да минат всякакви граници. А това показва, че такъв човек не е претърпял еволюция. Те
просто мислят на това ниво. И по този начин стават много сериозни, когато обсъждат нещата. На вас ви идва да им се
присмеете, защото са толкова глупави. Но всичко това се счита за толкова важно в страна като Америка или като
всяка друга страна, което само показва що за хора притежава тя. В Индия например никой не се притеснява за
фигурата си. Поне на Моята възраст хората никога не са харесвали много слаби момичета, защото си мислят, че те са
много раздразнителни, избухливи, че постоянно мислят. Хората никога не са харесвали много слаби момичета,
наистина, дори и Моят съпруг не ги одобрява. “Виждате ли, мъжете подлъгват жените и затова те правят всички тези
неща.” А той е обикновен човек, затова мисли, че мъжете лъжат жените. Ето защо те си правят такива крака или
такива зъби, или пък такъв нос, слагат си изкуствен нос – но защо? На физическо ниво дисбалансът се появява,
когато започнем да мислим. И понеже мислим, ние се сблъскваме с друго мислене, а после си създаваме генерално



такова, и приемаме генерален модел. И когато това стане, хората си казват: „Ами добре, нека да го направим.” Първо
започват да носят много тесни дрехи, като едно момиче, което Ми се хвалеше, че носело една дреха цели осем дни и
сега не може да я свали. Аз я попитах: „Ами как успя да го направиш?” А тя каза: „Това е дреха, която обличаш, а после
скачаш във ваната, тя се свива и не можеш да я съблечеш. Можеш да се къпеш с нея и да правиш каквото си искаш.”
Отвърнах й: „Но това е много нехигиенично.” - „Не, не, тя може да се пере и да се избърсва.” Но Аз й казах: „Но защо,
защо ще правиш нещо, което напълно ще ти съсири кръвта?” И когато хората започнаха да страдат, облякоха напълно
висящи по тялото дрехи, тип хипи, напълно ежедневни. И скочиха от трън та на глог, продължавайки да мислят и да
опитват нови методи. Но традицията е нещо различно. В нея хората са традиционалисти, всъщност само
чувствителните хора могат да станат традиционалисти, защото те разбират от какво трябва да се откажат, и от какво
– не. И се опитват да разберат как да израснат. Ние не трябва да заставаме на една страна, а да тежим и на двете, да
се балансираме и тогава да продължим напред. Да оставим това, от което трябва да се откажем, и да приемем
добрите неща. Като принципа на опита и грешката. Правите грешка – добре, отказвате се от нещо, после друга –
отказвате се и от другото. Запазвате това, което е добре за вас и по този начин изграждате правилната традиция,
която другите ще последват. Но тези, които мислят все за нови и нови неща, които искат винаги да имат нещо ново,
грешат много, тяхното поведение е подобно на палячовщина. С тези нови неща те могат да си докарат голяма
бъркотия, и точно това се случи с повечето западни страни, които опитват всичко ново. Днес новата лудост е кокаинът
– добре, ето ви кокаин. Аз не бих била изненадана, ако дори принц Чарлз или някой като него посегне към това.
Защото всички искат да опитат новото и ако някой каже, че не може да го направи, му отвръщат: „Ама защо не?” Това
е голям проблем на западния ум. Затова всички хора трябва да разберат, че не бива в Сахаджа Йога да се опитват
нови неща. Сахаджа Йога е нещо традиционно. Не опитвайте нищо ново в нея. Това, което си имаме, е повече от
достатъчно, затова не опитвайте нови неща. Хората, които пробваха нови неща, си създадоха неприятности, затова
вие не го правете. Скоро някой каза – чух - че в Лондон се появили хора, които изведнъж започнали да изнасят лекции
и да прилагат нови методи по Сахаджа Йога. И те всички полудяха. Вибрациите им полудяха, не знаех какво да правя с
тях. Бях доста изненадана. Попитах ги: „Защо опитвате такъв нов метод? Кому е необходимо да опитвате това?” – „O -
отговориха - ами помислихме си, че е по-добре да опитаме.” Но Аз им казах: „Вече съм ви показала всички начини. А
вие опитахте ли да се усъвършенствате? По-добре пробвайте тези методи, които съм ви казала, и едва после можете
да Ме попитате дали да започнете с нещо ново. Но трябва да разбирате какво правите.” Аз съм забелязала, че
посредствените Сахаджа йоги винаги правят така, опитват нов начин. Ще кажат нещо такова: „Сега ще ви кажа как да
циркулирате дишането си.” Но защо да циркулираме дишането си? Сякаш изведнъж са открили нов метод. Това се
среща често, но понякога това могат да бъдат много зловещи хора, затова внимавайте. Няма нужда да се опитват
нови методи. Сега вие сте се издигнали до това съзнание, където трябва само да сте стабилни. Затова на този етап не
опитвайте нищо ново. Просто се стабилизирайте, укрепете своя баланс – това е много важно. Второто е, че в Сахаджа
Йога всеки трябва да бъде начетен. Но някои хора имат такива смешни знания, че понякога Ме изненадват. Например,
имаше един човек, който бе хомосексуалист и разправяше на хората: „Да, Майка казва, че от време на време това е
нормално. ” А Аз никога не съм казвала това. Никога не мога да кажа това. Друг човек пък каза: „Майка каза, че
пиенето не е проблем.” Но как бих могла да го кажа?! С това не бива да се прави компромис. Друг пък казал: „Няма,
проблем, можем да правим бизнес. ” Аз никога не съм казвала така. Не, вие не може да правите това, тези неща не са
предназначени за вас. Не бива изобщо да ги правите. Нали? Така че ако някой се появи с подобни идеи, му кажете:
„Няма нищо такова.” Няма нищо подобно, защото в Сахаджа Йога изобщо не се правят компромиси с тези неща.
Каквито и методи да сме научили, нека започнем да ги практикуваме, за да укрепим себе си и другите. Вие трябва да
се придържате към вашите марйади, към своите граници. Не се опитвайте да летите в облаците. Някои хора си
мислят, че са велики Сахаджа йоги и че ще направят това и онова. Но запомнете, че това е погрешно. Вие трябва да се
смирите, запомнете, че трябва да се смирите и ще осъзнаете, че само смирените хора са стабилни. Трябва да има
пълно смирение. Опитайте се да придобиете повече познание за Сахаджа Йога. Има толкова много начини за това.
Всички Мои записи вече са издадени, а имаме готови и всички тези книги за Сахаджа Йога, и вашата „Нирмала Йога” е
тук – има толкова много начини да разберете Сахаджа Йога. Ако пък не разбирате, можете да се питате едни други,
опитайте се да анализирате по начина, по който желаете да разберете нещата, че каквото Майка казва, е точно така,
както Тя го казва. Защото Моите лекции са изказани на много, много простичък език. Аз използвам извънредно лесен
език, избягвайки всички литературни термини, доколкото, разбира се, е възможно. Понякога се налага да използвам
трудни думи, но това е нормално. Но отвъд това тече едно много фино познание. Затова понякога е трудно да го



разберете, може и да се опитате да сглобите нещо друго от това, или да го интерпретирате. Но ако възникне подобен
проблем, по-добре се консултирайте с някого, за когото мислите, че е способен да ви посъветва. Но трябва да
приемете това. Не трябва да налагате собствената си гледна точка, това би било много погрешно. Тогава ще
заприличате на някакъв дерайлирал влак, който излиза от релси. В Сахаджа Йога съществува пътека, трябва да го
знаете, независимо дали ви харесва или не. Не е въпрос на свобода, а на пътека, по която да израствате. Вие не
можете да излизате от нея. Ако мислите, че може малко да се отклоните, да си прекарате добре в мръсотията и после
да се върнете обратно в Сахаджа Йога, няма да сте добре дошли. Ако правите това, после Аз ще трябва да работя
усилено да ви изчистя, да правя всичко това. Затова за да останете чисти, по-добре се придържайте към пътеката и не
излизайте от нея. Не се опитвайте да откривате нови начини за правене на нещата, което не е нужно; защо го правите?
Толкова е просто да разберете, че това е загуба на енергия. Аз вече съм открила всичко за вас, защо ви е да го правите
отново? Ето например този тип блузка, която мисля, че нося от петдесет или повече години, такъв тип. Моят шивач
знае, че я нося и какво представлява. Той има Моите размери. И Аз само трябва да му кажа: „Вземи Ми ето такъв плат
и Ми направи блузка.” И той я прави. За последните години - това са около 25 години - съм имала само един шивач,
който Ми върши работа. Той няма главоболия, Аз също нямам, няма никакъв проблем. Ако всеки ден трябва да
сменям този модел, да правя нови ръкави и нов модел блузка, бих получила главоболие, уверявам ви. Така че защо ви
е това? Каква е ползата? Кой ще го забележи, кого ще засегне? Ето така напразно си пилеем енергията с тези неща.
Изобщо нямам предвид, че трябва да се подлагате на някакъв режим, в никакъв случай, а имам предвид, че когато
можете, трябва да пестите енергия от мислене, трябва да го правите. Не е нужно да имаме разнообразие за някакви
дреболии, както вече съм ви казвала, в тази страна всяко кранче, всяка дръжка, всяка плочка трябва да са различни –
но каква е ползата? Различни трябва да са само произведенията на изкуството. Сарито трябва да е различно, понеже
е нещо изящно. Но какво има в ушиването на една блузка - в това няма изкуство. Могат да са различни само
художествените произведения, а не обикновените неща. Защо ви са различни конфекции, те ще ви подлудят. Отивате
в магазина, а там има двайсет неща, вие не знаете кое да купите, а всички са направени от машини. Това е добро,
онова е добро. После идва някой друг и казва: „Не е добро.” А вие сте обидени. Но ако искате обикновени неща,
по-добре си вземете малко на брой, за да не си създавате главоболия. Най-добрият начин да се избегнат всички тези
проблеми е като използвате новото си вибрационно съзнание. По този начин спестявате енергия. Трябва да пестите
енергиите си, а това ще стане само, ако не обръщате внимание на неща, които не са ваш стил или посока. Просто
проверете вибрациите. Когато пазарувам, Аз го правя по различни причини, както знаете. Едната е, за да вибрирам
местата, другата – да вибрирам и хората, които са на пазар. На трето място – да разгледам всички тези неща, така че
вибрациите Ми да отидат в тях. И четвърто – да купя нещо, което да подаря на други хора. Но Аз харесвам нещо само
по вибрации и го купувам само, защото ще бъде подарено на някого или ще послужи за нещо по-късно. Аз просто го
купувам, пазя го и това е много практично. Ето такова отношение трябва да имате. Но ако все пак продължавате да
правите обратното: „Аз харесвам или не харесвам това” по отношение на жена си, работата си, всичко, ще бъдете
неуверени. Днес в Америка хората са много странни, що се отнася до работата им. Трябва да засегна тези теми,
защото вие ще се сблъскате с подобен проблем. Днес работят нещо и „Не ми харесва, шефът ми не ми харесва” – и
започват друга работа. После я сменят с друга. Идва и трета. Те обичат постоянно да променят, а това е влудяващо.
Сменят си съпругите, къщата, сменят всичко. Защо? По-добре е да имаш само една жена. И най-много две работи през
целия живот, по-добре е. По-добре сменете само три жилища. Но повече от това е главоболие. Аз, например, съм
сменила четиридесет къщи, заради нрава на съпруга Си. Но Аз съм различна, защото съм човек, който абсолютно не
се вълнува, каквито и промени да настъпят. А вие не сте като Мен, затова не разхищавайте енергията си.
Следователно е много важно да разберете това, а не да продължавате да си сменяте работата; много е важно. Защото
това също е лудост, казвам ви. Ще ви разкажа за Дъглас. Той правеше така. Всеки път имаше финансови проблеми,
защото си сменяше работата. Затова един ден му дадох да разбере. Казах му: „Дъглас, ако смениш тази работа -
понеже видях, че вибрациите бяха добри - ако си смениш работата, няма да Ме видиш повече.” И ето че днес той има
къща, кола, пари в банката и е много добре. Защото това причинява главоболие и на Мен - „Майко, нямам работа,
нямам пари. Какво да правя?” Всеки път има хора, които идват в Индия и казват: „Майко, нямам пари, съжалявам, но
не мога да Ви платя.” Добре, няма значение. Те не са много на брой, последният път бяха само пет души. Но преди
мисля, че бяха около двадесет. Така че всеки път става така. Сега трябва да разберем, да имаме подходяща работа.
Трябва да сме уважавани хора. Да имаме подходяща квалификация, ако е възможно, да получим някаква
квалификация. Вие сте много интелигентни хора и можете да се образовате. Трябва да бъдете уважавани в



обществото. Иначе хората ще си мислят, че Майка е майката на всички просяци. Така че установете се в професията
си, в дома си. Да се установите означава да се научите да не променяте нещата. Промените ви правят нестабилни –
разбирате ли какво имам предвид? Затова тук не става и дума за промени - „Ще мина и през това.” А ако е необходимо,
ако нещата не работят, тогава можете да ги промените. Това се отнася за всичко. Днес „гуру – шопингът” (постоянна
смяна на духовният учител – б.пр.) не е нищо друго освен промени. Колкото повече гуру сменяте, толкова по-голямо
главоболие Ми причинявате. Ако имате само един гуру, да кажем някой ужасен гуру, е добре, лесно е да ви изчистя. Но
вие сте ходили при двайсет, и какво да правя после Аз? Един човек беше ходил толкова много при различни гуру, че не
можех да разбера що за личност е. Казах си: „Какво става тук?” Който и проблем да назовете, той го имаше. Аз си
казах: „Какъв тип човек е това?” Тогава му казах: „Добре, напиши тогава имената на всички гуру, при които си бил.” А
той изписа три големи листа хартия от двете страни. Отвърнах му: „Съжалявам, господине, но не мога да ви помогна.”
А той каза: „Майко, трябва да го направите, защото имам един спешен проблем.” Попитах го: „Какъв е този спешен
проблем?” – „Че ще стана жена.” - “Какво? – учудих се.” – „Докторите казаха, че сега се превръщам в жена.” Отговорих
му: „Това наистина е неотложен проблем. Това поне мога да го спра, но ти трябва голямо изчистване.” И понякога той
изглеждаше като Ханумана, понякога – като луд, придобиваше различен вид, защото толкова много гуру в него бяха
работили. Накрая се изчисти и проблемът му бе решен, но дори и днес не бих казала, че е Сахаджа йоги, въпреки, че е
много начетен човек, знае всичко за санскрит, защото е бил при толкова много учители, опитал е при всякакви гуру. А
това е произтекло от (желанието за) промяна – „Какво лошо има да опитам?” Затова, когато дойдете в Сахаджа Йога,
просто се спрете. Прекратете всичко друго. Вторият въпрос, върху който наблегнах, е, когато дойдете в Сахаджа Йога,
първо да се концентрирате върху Мен и Сахаджа Йога, щом дойдете тук, а после върху други неща. Например
християните, които идват, не могат да приемат Шри Ганеша. Индийците в Сахаджа Йога пък не приемат Христос.
Мюсюлманите не могат да направят пуджа. Всички влачат нещо след себе си. Затова по-добре елате, оставете всичко
в Моите Нозе, и край. Сега вие виждате нещата през Моята призма, чрез Мен – а така е по-добре да се разберат
нещата. А тези, които са Ме разбрали по този начин, разбират Сахаджа Йога просто съвършено. Няма фанатизъм от
миналото, нито в Сахаджа Йога. Те осъзнават, че всичко е едно и също, каквато е и Майка, и не е необходимо да се
залепят за това или онова. Това не означава, че ако Ме наричате Богинята Кали, Ме обиждате; или че ако Ме наричате
Матаджи Нирмала Деви, Ме величаете – всичко това присъства тук. Разберете, че всичко това се отнася до нашите
собствени категории. Но Бог няма такива категории. В Неговия ум не съществува Америка или изобщо нещо. Да не би
ние да съществуваме по този начин – „Сега съм само моята Вишудхи.” – така ли живеем? Или “Аз представлявам само
един нос” – нали? Ние съществуваме като цялото тяло. Така съществува и Бог – Той притежава нос, уши, има всичко,
но съществува като Бог. Не живее отделно само като нос, не съществува като отделна Америка, а като едно цяло, и
всичко се отнася към цялото. И когато нещо такова се случи на нас – да сме част от цялото, от Първичното Същество -
не бива да се връщаме към нещо, което ще ни локализира поради нашите обусловености. Не бива да съществува
никакво застопоряване, а трябва да сме в движение. Откривам, че е трудно за хора, които са били католици, да
боготворят Шри Ганеша със същия респект, защото са обусловени. Така че се опитайте да оставите за малко Христос,
напълно го оставете. Елате в Сахаджа Йога и тогава ще Го видите в правилната светлина. Защото проблемът е, че
докато не влезете вътре, не можете да видите за себе си, че всички пътища водят единствено до това нещо, че са
просто едно и също, че няма никаква разлика между тях. Първо елате вътре. Откажете се от всичко, елате вътре.
После ще знаете че всичко е едно и също. А това е много важно и веднъж щом го видите, това е едно толкова красиво
нещо, че вие нямате повече никакви компликации от какъвто и да е вид, принадлежейки към някои определен култ,
определен гуру или нещо определено. Дори т.нар. религии са като култ, ако ги погледнете, те са като култове, имат
обусловености. Те не са ви дали нищо друго освен обусловености и илюзии. Така че не бива да живеем с илюзии, а в
реалността. А реалността е такава, че всички тези същности са едно, и ние трябва да бъдем вътре в тях, така че да ги
видим, че всички те са едно. Също така в страна като Америка това е много важно нещо. Чувствам го, защото там има
такива различни идеи, такива различни идеи, че направо съм изненадана. Кажете нещо и него го има в Америка. Онзи
ден обяснявах едно нещо, наречено мормон, мормони или нещо подобно. Само го споменете и то е в Америка. Не зная
как всички тези вариации са се събрали тук. Казвам ви, ще откриете там всякакъв вид гуру. Не бях чувала толкова
много имена. Където и да отида, намирам ново изгряващ гуру. Защо Америка е мястото, където всички те просперират
просто така, като гъби? А гъбата расте, това е – нали това е нещо гнило? Само гъбата расте като плесен. А тази страна
загнива ли? Какво става? Защо? Това е умът на човешките същества. Умът на човека тук винаги иска нещо ново и така
идва предлагането. В резултат на това хората стават нестабилни. Така че основният проблем на американския



характер е, че това са едни много нестабилни хора. Питате ги: „Как си?” А те казват също …. Разбирайте го както
искате. Те няма никога да кажат: „Как си?” …. Как разбирате това? Имам предвид, че индиецът не разбира това. Ако
някой им каже така, ако попитате индиец как е и той ви отговори така, ще кажат: „Ти луд ли си?” А после ако ги
попитате: „Разбираш ли това?” - „Объркан съм.” - Един индиец никога няма да каже такова нещо като „Объркан съм.”
Той е напълно убеден. „Объркан съм” означава, че сте луди или какво? Защо сте объркани? Нещо с мозъка ви ли
става? Така че всички тези идеи ви дърпат към вашата нестабилност, лекомисленост, повърхностност. Направо сте
бомбардирани от повърхностност, направо бомбардирани, виждам това. Абсолютно отвсякъде, от медиите, оттук,
оттам: това не е нищо друго освен повърхностно. То направо убива вътрешния зачатък на човека. И ако искате да
живеете с това, то тогава искате да мислите в тази посока и наистина се изгубвате, целият контакт с вас е изгубен.
При всички тези обстоятелства трябва да знаете един прекрасен факт - в тази страна са родени толкова много
търсачи. Америка е страната, която Аз посетих най-напред. И съм сигурна, че Сан Диего е мястото, където ще започне
всичко, имам такова усещане. Така че това място е много важно и Аз съм радостна, щастлива, че вие сте
организирали тази прекрасна пуджа и ние трябва да я направим. Аз съм сигурна, че с това ще доведем едно
специално и добро време, което ще дойде, когато от една страна ще има американска еволюция, а от друга –
мексиканска. Това можем да изработим от Сан Диего. Денят, който поискахте за тази пуджа е прекрасен. Аз съм
много щастлива от това. Днес е денят на Богинята – трайодаши. Трайодаши е най-добрият, тринадесетият ден. Вижте
вибрациите, дори нямате нужда от пуджа! Няма нужда да правим пуджа, наистина, толкова е силен денят. И така, днес
е велик ден, и Аз съм щастлива, че той помоли за тази пуджа тук. Така, за начало... Сега ако имате някакви проблеми,
някакви въпроси, трябва да Ме уведомите. Има едно нещо, че един Сахаджа йоги не трябва да е сериозен човек, това е
едното. На един Сахаджа йоги не подобава да е сериозен. Трябва да сте усмихнати, да се смеете, да се забавлявате.
Ако е сериозен човек, то тогава не е Сахаджа йоги. Аз не мога да остана сериозна за повече от пет минути. Дори и ако
трябва да сгълча някого, се подготвям, успокоявам се и извиквам, а ако не избягам след пет минути, ще Ме откриете
отново да се смея. Просто не мога – всичко е шега! Затова не трябва да бъдете сериозни, това е едното. Никой не бива
да е сериозен. Трябва винаги да сте усмихнати и щастливи хора, защото радостта е у вас. Иначе какво има? Ако само
си мислите „Нещастен съм, нещастен съм”, това е френски стил. Нали знаете, че когато отидох там за първи път,
французите Ми казаха: „Майко, изглеждате прекалено щастлива” – за французите. А Аз отговорих: „Какво трябва да
направя?” Отвърнаха: „Виждате ли, те всички са много..., мислят си, че са много нещастни и т.н.” И тогава им добре:
„Добре - а после отидох и им казах. - Вижте сега, всички вие сте „клетниците”; нали знаете, че Виктор Юго е написал
“Клетниците”. – затова се обърнах към тях - Добре, „клетници”. А Аз съм личност, която изобщо не е нещастна. А пък
вие наистина ще бъдете нещастни, нали във всяка трета къща имате кръчма, проститутка, и какво следва? Тоест, вие
си го правите.” Ето това е. И дори Йоги Махаджан Ми каза: „Майко, искаме Ваша снимка, която е много сериозна,
трудно е да намерим такава, а трябва да сложим много сериозно изражение.” И накрая той намери една фотография,
която бе ужасна. Накрая Ми каза: „Това е една много хубава снимка, изглеждате толкова ведра.” И описа всичко. А
когато Аз видях снимката, рекох: „Ужасна е!” Той каза: „Наистина ли?” Казах му: „Добре, нека да ти кажа кой я е
направил.” А той попита: „Кой?” И Аз му казах името и той се шокира. Аз казах: „Това е жената, която ти е дала
снимката, и ти знаеш къде е тя днес.” Той бе шокиран, че назовах името на Джейн. Отвърнах: „Това е фотографията,
която изпращате на американците.” Но зная, че американците ще бъдат привлечени от тази снимка, защото те самите
са нещастни. Но хора, които са привлечени от така снимка, ще отпаднат за нула време, няма да се задържат – вие не
разбирате смисъла на това. Те не са от типа хора, които ще се задържат. Например когато отидох в Шотландия, видях
една снимка и изпаднах в шок. Бяхме в един ресторант, за да хапнем, а Аз видях своя снимка и попитах: „Кой е
направил тази снимка?” Отговориха ми: „Това е копие на една от австралийските.” Попитах ги: „Но кой я е направил?
Защото не е никак хубава – направо е лоша.” А те Ми казаха: „Направена е внезапно от някого.” Отвърнах: „Ще кажа
името на човека – Хилъри”. А те всички бяха много изненадани. Обясних им: „Тази снимка не е добра.” Но сега те са я
поставили навсякъде. „Добре - казах - така да бъде”. И така, на Моята програма дойдоха много хора, все странни
птици, видите ли. Някои бяха еднооки, други – с една ноздра, всички имаха по нещо нередовно, нещо липсващо. Рекох
си: „О, боже, това е заради фотографията.” И нито един от тях не дойде отново. На програмата имахме поне пет –
шестстотин човека, и всичките бяха такива. А после никой не се върна, нито един. Всички бяха бхутове, привлечени от
бхут; а Аз можех да видя по снимката Си, че това бе просто отблъскващо. И така, тези, които Ме снимат, също се
отразяват на фотографията. Трябва да сте забелязали, че фотографията на Рей беше много добра. Не зная кой от
всички тук е Рей, но неговите снимки бяха много добри. А този Рей има странна жена, мисля. Той отиде в Индия и



индийците Ми казаха: „Майко, не знаем защо Рей е така съкрушен.” В Индия това не се случва. Щом станат Сахаджа
йоги, те се подобряват. Но този приятел бе точно обратното – ами сега? Те Ме попитаха: „Майко, той съвсем се е
свършил, какво да правим?” Отвърнах им: „Сигурно нещо не е наред. Какво да се прави?” И когато се върнах, Рей
донесе четири Мои фотографии. И когато ги показа, всички бяха шокирани – „Това не са снимки на Майка.” И той
трябваше да си ги вземе обратно. Това е то. Същият Рей, който правеше такива хубави снимки, днес носеше ужасни.
Следователно, по всичко, което правите, по всичко, което постигате, можете да си дадете сметка. Изведнъж ставате
извънредно изискан човек, можем да кажем, човек с финес, щом станете добър Сахаджа йоги. Всичко идва с течение
на времето. Вие можете да го изработите, простичките начини на такъв човек са така приятни и успокояващи. И така
по тези въпроси покрих доста неща, които исках да кажа, и накрая бих искала да кажа, че като Вишудхи вие трябва да
станете сакши, свидетелят. Трябва да станете свидетеля. А за да станете такива, е нужно да има необвързаност. Но
това не означава да живеете без нищо, а просто да се опитате да сте необвързани. Слава богу, този път опитът на
Сахаджа йогите от Америка не бе толкова лош. Те бяха много добри хора, приспособиха се добре и се наслаждаваха.
Беше прекрасно. И се надявам, че все повече и повече хора ще идват и ще се радват. А както знаете, вече има ново
планиране. По-добре е да ни казвате ще дойдете ли или не. Но и не променяйте нещата в последната минута, защото
това създава проблеми на всички нас. Така че, моля, не променяйте; ако няма да идвате, добре. Ще имате някаква
дата, до която да решите, но не си променяйте програмата. Вижте, само американците го направиха, никой друг. А ние
казахме на хората: „Стига толкова, нека да дадем повече шанс на американците да идват, би трябвало да им го дадем;
така че, вие няма да дойдете. А горките те са дошли за десет дни, за пет дни, защото не можахме да организираме
повече за тях. Затова не трябва да променяте идеите си. Ако идвате, можете да решите до един момент, идвате или не.
Ако не идвате, просто кажете: „Да, няма да идваме” или ако идвате, просто кажете: „Да, идваме” и го направете. Поне
това не променяйте. Затова отново ви моля да се придържате към своя график, защото това наистина проваля
всичко. Тъй като сега ние работим според ритъма на Божественото и не е наша работа да пречим на този ритъм. Вие
може да сте американци, но както знаете, в Сахаджа Йога американците не са поставени много високо. Знаете го
много добре. Ние мислим, че италианците напредват много по-добре; те поемат в Сахаджа Йога като риба във вода.
Затова американците трябва да работят малко по-старателно, да направят малко повече, за да се приспособят. Какво
да правим? Такава велика страна, толкова много търсачи, но те вече са повредени – и какво да направя Аз? Да
опитам да дам най-доброто от Мен. Вие всички трябва да помагате и да осъзнаете трудностите, да бъдете мили към
новодошлите и да се постараете да ги приведете в ред. А ние трябва да помислим за нашето издигане от Сан Диего и
от това ъгълче ние ще просветлим цяла Америка. По практически причини реших, че д-р Ворликар трябва да отговаря
за източната страна. [марати] – за западната страна. За нас Ню Йорк вече е на запад, добре, а източната страна на Ню
Йорк може да се управлява от него. Защото това е като две отделни страни, два различни типа. Затова те трябва да се
управляват по този начин. Парите са имат значение: вие трябва да оперирате с тях само с неговото съгласие. Аз му
казах как ще го направя – парите ще бъдат в банката на името на някое регистрирано лице или по който и да е начин,
и те трябва да проверяват чековата книжка, но Аз ще трябва да подписвам. Затова вие дръжте чековата книжка у себе
си, но той трябва да се подписва, за да вижда какви пари се харчат. Затова има чекове. Или вие правите същото тук,
затова тя да вземе чековата книжка, но ти ще подписваш, за да знаеш колко е похарчено. Затова има чек. Разбира се,
до колкото това засяга вас, зная, че всичко е наред, но все пак…. Защо правя толкова много неща? Ами просто за да ви
накарам да разберете. Например, ако вие Ми дадете пари от пуджа, Аз пазя сумата. Водя сметка за това. Няма нужда
от това, защото кой ще Ме пита какво съм направила с парите от пуджата? Но Аз го правя и водя сметка. А после това,
което правя с парите от пуджата, е, че искам да ги използвам за материали за пуджа, за принадлежности за пуджа, за
подаръци и така нататък. Затова ги пазя. Не е необходимо, нали това са Моите пари, поне най-малко толкова е Мое, но
Ми доставя удоволствие. Следователно, всеки трябва да знае, че ако Майка е така стриктна с парите, защо вие да не
сте? Вие трябва да давате пари на пуджа, без съмнение, защото така трябва. Първо, ние вземахме по едно “p”. После
преминах на две “p”, а после на пет, на десет – така се увеличиха. А после за тези пуджи, за главните пуджи, които ще
имаме, една от които в Ню Йорк, се взе решение за определена сума. Това е ваше решение, Аз не казах нищо, защото
Аз бях само за един паунд, бях дотам. А после не зная, обърках се с тези хора. Затова, каквото и да решите, колкото и
да има, са пари, събрани в името на пуджата, които Аз трябва да взема за Набхи чакра. Вие трябва да го направите от
сърце, просто в стила на Шабари (поклонничка на Шри Рама от най-ниската каста– б.р.), и всичко ще си дойде на
мястото. Затова можем да кажем, че Сахаджа Йога не е нещо крайно. Ние даваме пари; само Сахаджа йогите могат да
даряват пари. Например, тук трябва да плащате за храна, за къща. И вие плащате, а не живеете като паразити. Ние не



искаме около нас да има паразити. Но също така това не означава да ограбиш Сахаджа йогите и да ги направиш
просяци, за да си купиш собствени ролс-ройси! Следователно, това не е и в другата крайност - хората да Ме ограбват.
Така че трябва да разберете, че Сахаджа Йога означава даване и вземане, по определен правилен начин, и то трябва
да се извършва правилно, елегантно, с разбиране, с красивото усещане, че всички ние сме част и частица от цялото. И
за което е отговорна Америка, защото Америка трябва да стане Вирата. Вишудхи трябва да стане Вирата. Това е
такава отговорност! Така че не се карайте помежду си, не бива да има караници между съпруг и съпруга. Опитайте се
да бъдете едно в пълен унисон, радвайте се едни на други. Това е много важно. Добре. Нека Бог да ви благослови.
[марати] Това е мястото на Вирата. Дори сега дясна Вишудхи блокира. Добре. [пуджата започва и Шри Матаджи дава
указания кой и как да разтрива Нозете й, каква вода да се ползва и т.н.] Сто и осемте имена. Казахте, че имате сто и
осем имена. Сто и осем имена. Вие Ми показахте, че имате хилядата имена. Тези са … сто и осем. Тези сто и осем ли
са? ….На Махакали. О, вземете сто имена. Те започват ли с „Шри Мата”? Вземете това, нали? …. Сахасранама. Да,
имаме Шри Лалита. Това е възхвалата, след като Богинята е убила двамата ракшаси, наречени Шумбха и Нишумбха.
Те всички отново са на линия. Затова сега трябва да кажете същата възхвала на боговете. Сега ще започнем – вие
знаете, че до определен момент ще я четем, а после ще ви кажа да слагате „Я Деви сарва бхутешу” – той ще ви каже
„Будхи”, а вие трябва да заместите: Я Деви сарва бхутешу Будхи рупена самстхита. Това го знаете – Намас Тасйай
Намас Тасйай Намас Тасйай намо намаха. Първо ще кажем началото. В него се говори как боговете възхвалявали
Богинята, когато Тя убила Шумбха и Нишумбха. Така... Също и луната. Тя е като луната. Лицето й е като луната... Сарва
е същината. Тя е тази, която управлява всичко. Изключително блага и изключително сурова. Ние сме интелекта. Тя е
интелигентността във всяко човешко същество. Тя се изразява в интелекта, чистият интелект във всяко човешко
същество.…. Затова просто кажете “Шрадха.” А сега го повторете заедно. Сега кажете “Шрадха”. ...Трябва да кажете
“Сакшат Шри Матаджи Шри Нирмала Деви намо намаха. Шри Мата сакшат Шри …” Просто кажете “Ом твамева сакшат
Шри Мата” – това е всичко – “намо намаха.” Да, това е всичко. Това е. Йоги: Това са сто и осем от хилядата имена на
Махадеви , дадени в “Шри Лалита Сахасранама” Първото е Шри Мата. Сега го кажете. Патака нашини – убиваща
всички грехове. Ето затова ви казах да не се чувствате виновни. Тя убива всички грехове. Маха-пат: най-голямата –
Маха-патака нашини. Нистула – означава “несравнима” ...С Пара-шакти всичката работа, към която тя погледне, се
извършва. Йогада. - [марати] Дала съм ви йога, това е съюзът. Лабдха. Пунйа-лабхйа – според пунйа (заслуги – б.пр.).
Вижте, вие нямате пунйа, не можете да откриете никакви. Затова ако много хора са изгубени, вие не трябва да се
безпокоите, те нямат пунии. Какво можете да направите вие? Пунйа-лабдха. Шобхана-сулабха-гати – Шобхан”
означава “милостива”, сулабха означава “лесно”, а гати … “движение”. Вие постигате вашата реализация чрез
Шобхана-сулабха-гати. Липсва позорно поведение, а всичко се прави толкова красиво, а също сулабха означава
“лесно.” Шубха-кари – Даряваща благоприятност. Паша-хантри, Паша-хантри –Виждате ли, всички са под робство. Тя е
тази, която премахва всякакъв вид робство, паш. Нека Бог да ви благослови. Вандару-джана-ватсала – тези, които Й
се покланят, Тя е … Тя е за тях нещо като Майка. Тя майчински ги закриля. Отнася се майчински с тези, които се
покланят пред Нея. Нека Бог да ви благослови. /Шри Матаджи се опитва да си нагласи корона от цветя на главата/
Нали държиш? Само ще го оправя. Просто дръж. При Кришна – това е страната на Кришна и всичко трябва да е с
надолу с главата. Хубаво. Голям проблем! Нека да видя. Сега е по-добре. Да, по-добра идея. Сложи го така. Изглеждам
като червенокожа индианка. Инка, като инките. [Пред Шри Матаджи излизат един по един йоги и около 40 минути Тя
работи върху тях или казва на другите йоги как да работят върху тях.] Мисля, че ще бъдеш наред. Но виж, сърцето ти
има блокаж и всичко това е защото ако започнеш да сменяш работата си, това работи върху теб – насочи ръцете си
към Мен. Джеймс, ти си наред, и то въпреки Санта Круз! Бог да те благослови. Наистина съм много щастлива за това.
Не знаех, че си работил в Санта Круз. Това вече е нещо. Много се притеснявам за това. Нека Бог да ви благослови.
Много се радвам, че си тук. Нещо се изработва. Добре е. Много си добре. Иначе Санта Круз би могла да бъде... - „Може
ли да остана в Санта Круз?” - Да, мисля, че можеш. Много малко хора могат, без да блокират, та по-добре стой там.
Така че нека Бог да те благослови. (към йогини) А, сега... Лява... лява Набхи, лява Набхи. Ти си наред. Ха, сега, по-добре
ли е? По-добре. - Да не нося ли другите пръстени? По-добре не, защото понякога чакрите ти не са съвсем наред.
Пръстените те притискат... [Йогини пита за името на детето й, което му е дадено преди това.] Сложи й „Нарасимха”,
това би трябвало да е името й... Нарасимхини. Аз ти дадох името! Родена е, кога е родена тя? - „На пети юли” - Аха, ето
защо, понеже е Лъв. Мога да й дам и друго име, по-просто. Това е силата на Богинята, да знаеш... Можеш да й казваш
Кесар. Кесар. Кесар значи „силата на лъва”. Кесари е лъвицата, а Кесар е силата на лъва; същото като Нарасимха.
По-лесно е, Кесар. (към друга йогини) Тя е добре. Ти си добре. Бог да те благослови. Ела. Сега растеш бързо; трябва да



даваш Реализация! Ха! Хубаво. Тя е добре. (към друг) Сърце. Дясна Свадхистхана. Лява Свадхистхана. Сърце. Двете
страни. Сърце. Странна комбинация – лява, дясна Свадхистхана и Сърце; сега централно Сърце. Ха! Задръж дъха си.
Направи така, направи така. Ха! По-добре ли е? Сега е по-добре. По-добре, но тя трябва да работи... Изработи го,
защото е странна комбинация: ляв Свадхистхан, десен Свадхистхан, Сърце и Сахасрара. Е-Г-О. Толкова е просто. (към
йоги) Сега е наред. По-добре ли е? По-добре ли си? Мисля, че първо финансовата ситуация би трябвало да се подобри,
после ще си добре. Мисля, че ако наистина отидеш в Мексико, така ще изкараш някакви пари. И тя също е много умна.
Нека Бог да ви благослови. Но да се установят, как ще го направят, изведнъж? Трябва да помолят правителството там
да ги наеме, или нещо подобно. Но там няма проблем с работата. Това е добра идея. Нека Бог да ви благослови. Не
знам какъв е шефът му. Може и да има блокаж заради шефа си. Как е той? – „Ужасен, Майко.” - Аха, това е. Понеже ти
не си толкова лош. Знам. Чух. Сигурно, сигурно е заради него. Така че по-добре го смени. Както той казва, могат да ти
намерят нещо. По-добре опитай. Понеже това ще намали и нейната скорост, мисля, защото твоята страна се движи
бавно, да. Това също е много забързано място; Америка е изключително забързана. Тези, на които им липсва скорост,
могат да дойдат тук, но онези, които са забързани, би трябвало да напуснат това място. Първо си помислих, че ще е
хубаво да отидеш в Ню Йорк, но Ню Йорк не отстъпва, и няма да е подходящо. Така че ако може да се уреди в
Мексико, нищо по-хубаво от това. Щом и двамата бъдат наред, няма да има проблем, щом се балансират; но и двамата
са блокирали. А там хората са много хубави, много мили, няма ужасни хора в онази страна. С изключение на черната
магия, която правят, което може да се оправи. Бавно ще се оправят. Там е толкова по-евтино, толкова евтино... Ръчна
изработка, да, това също е хубаво нещо, сравнено с машинната. Хубаво, благодаря ви много. Бог да ви благослови.
Благодаря ви за чантата. Нека Бог да ви благослови. Понеже Ми дадохте чанта, трябва да имате много пари тук! В този
ашрам трябва да получите много пари. Досега никой не Ми е давал чанта, за ваше сведение. Това е за пръв път...
Много добре. Този път, знаете, имах четири сили, за щастие. /край на записа/



1985-0629, Guru Puja: You Have To Respect Your Guru

View online.

Шри Матаджи Нирмала Деви Пуджа на Гуру Шамаранд, Франция – 29 юни 1985г. Надявам се, че казвате всички тези
неща (мантрите – б.р.) ги слушате и казвате от сърце. Само тези, които са свързани с Бог, могат да почитат Шри
Ганеша. А Шри Ганеша почита вашата Майка. Преди всичко, човек трябва да разбере, че тук имаме комбинация на
Майка и на Гуру. Защото Гуру е много строг господар. Той не позволява никакви своеволия. А Майката е много мила.
Но вие нямате чувства към Майка, нали? Вие правите всичко на думи - каквото слушате, то влиза в главата ви и си
мислите, че сте станали напълно отдадени Сахаджа йоги. Както всички мюсюлмани вярват, че са отдадена на Бог,
както християните вярват, че са отдадени на Бог. Само на думи сте такива. Знаете, че каквото и да кажа, то е факт.
Нима не видяхте слънцето в ръката ми? Какво доказателство още искате? Всеки, който ви подвежда, без съмнение, е
фалшив. Но да паднеш в капана на такъв човек… Ако кажете на едно дете, че Майка идва, то ще се бори и ще каже: “Аз
отивам”. Ще вика и ще плаче. Какво става с вашите вибрации? Вие не използвате вибрациите си, а пропътувахте
толкова път за Гуру Пуджа дотук. Кой е вашият Гуру? Кого ще почетете? Всеки, който пристига от някъде, веднага
става важен. Как така? Това не се е правило никога преди. За първи път виждам нещо толкова ужасно! Ако правите
така докато Аз съм жива, толкова много гурута ще изникнат след смъртта Ми, за да ви подведат. Ще приемете ли
всичко това? Всички божества отказаха да вършат за Мен подобно нещо, защото някои хора Ме тормозеха.
Божествата не биха приели да ви разрешат да направите пуджата, нито пък абсолютно нищо друго. Защото те Ме
обичат, те Ме уважават. Спазват правилния протокол. Не желаят да бъдат и да се съдържат самите те като гуру.
Последния път когато дойдох, наистина бях много строга с французите. Толкова пъти съм казвала, че Франция е адът
на Вселената и вие трябваше да паднете в капана или нещо такова. Но това тук е много надсъзнатедно, крайно
надсъзнателно, и арогантно. Не познавам подобна Гуру Пуджа. Никога не е имало такава. Индийците имаха само една
Гуру Пуджа и се молят да имат още една. Ако след толкова много Гуру Пуджи вие сте добили подобно “отдаване”,
по-добре въобще да нямате повече Гуру Пуджи! Не заслужавате! Не можете да стенете гуру, виждам го ясно. А как ще
живеете без отдаване? Всички благословии на Божественото се леят върху вас. А вие какво давате в замяна? Такова
его, че работите за някого... И то защото той има по-голямо его?! Това е много лош пример. Трябва да измиете краката
на индийците и да изпиете водата. Може би тогава ще можете да осъзнаете къде сте, може би много ще се развиете и
т. н. И всички индийци, които са като вас, и те ще трябва да го направят. Защо не погледнете вибрациите си? Когато
слепият си възвърне зрението, той не затваря очи да види нещата, нали? И какво е станало с лидерите ви? Всички те,
взети заедно, не можаха да кажат да не правите тази глупост! Просто като дойдоха на летището, толкова много хора
се издигнаха по-високо в живота. Какво правите тук? Трябваше да протестирате. Бих искала да узная колко поискаха
да отидат на летището и помолиха за това. Вдигнете ръце. Честно, честно... Само тези са хората, които Ме обичат... Бог
да ви благослови! Утре някой ще ви каже да Ме обидите, ще го направите ли? Знаете, че ако някой цар пристига от
някое малко царство, или министър-председател от някое много малко островче – ако дойде
министър-председателят на Лактадуи или Малдивските острови и министър-председателят на Англия, вие отивате и
го посрещате. А като пристига вашият Гуру, всички гуру трябва да дойдат и да Ме посрещат. Или ще слушат там
някакви глупости? Вибрациите, които усетих, бяха такива, че Ми се щеше да се върна още от летището. Как попаднахте
в този вид майа? Как се обединихте в това? С изключение на малцина... Качеството ви ще се разбере по това, колко
сте отдадени на Мен! Казано и от Христос. Днес и Аз ви го казвам. Сахаджа йогите ще протестират за всичко друго -
“Това не беше добре, онова не беше наред, друго бе направено...” Срещу всеки, срещу всичко ще протестират - “Един
Сахаджа йоги взе много пари от нас, това не биваше да се случи”. Винаги Ми казват такива неща. Оплаквания,
оплаквания, оплаквания и оплаквания! А за тази глупост не протестираха, нищо! Вие всички сте его-ориентирани хора
и харесвате егоистичните надсъзнателни безсмислици. Така е. Вие всички ли сте дошли за Гуру Пуджа. Или за сте
дошли за друго? Говоря ви това като Майка, а не като Гуру. Като Гуру ще направя каквото трябва. Говоря ви като
Майка. Този ли е начинът да я уважавате? Казала съм ви, че тази е последната Гуру Пуджа, която ще имате, може би
последната Пуджа, която ще имате. Шокиращо е! Трябва да уважавате вашия Гуру. Отдайте се на вашия Гуру. Казано е,
че Гуру е Парамчайтанйа, но всъщност самата Парамчайтанйа е вашият Гуру. Агата Парамчайтаниам, Дханьохав Тава
Дхаршанам – “Когато Парамчайтанйа дойде на този свят, аз самият ще бъда толкова благодарен да вид даршана на
моя гуру.” На кой свят живеете? Къде се намирате? Вземате го за даденост ли?! Зная, че Майка има право да ви

http://amruta.org/?p=42599


накаже много хубаво. Дори Кришна можа да бъде наказан от майка си. Но Мен не ме интересува. Аз нямам нищо общо
с децата, които искат да не Ме уважават и Ме обиждат. Аз нямам нищо общо с тях, те нямат любов към Мен. Само
тези, които протестираха и искаха да отидат на летището, трябва да дойдат да направят Моята Пуджа, честно. Трябва
да се засрамите от себе си. Обиждате вашата Майка, която ви даде Реализация, която прави толкова много. Аз работя
всеотдайно ден и нощ, пренебрегвайки собствените си деца, семейство, внуците си, заради вас! Само тези, които
искаха да дойдат на летището, казаха и отидоха, моля, елате напред. Срещаме се вече толкова много години. Къде
отидохте сега? Дойдохте откъде ли не в този хотел, а отидохте да слушате разни глупости?! За това ли дойдохте?!
Някои пристигнаха толкова късно, че си помислих, че няма да има вечерна програма. Колко мили бяха испанците!
/Шри Матаджи говори кратко на хинди – б.р./ Онези, които бяха тук и не дойдоха, трябва да разберат, че вие живеете в
Царството Божие. И когато Богинята на Царството пристига, трябва да сте там. Съжалявам, че трябва да направя така,
но това е обещанието, което трябваше да дам на всички божества. Знайте, че трябва да се издигнете, да работите
здраво, трябва да медитирате. Личи си, че нямате дисциплина... Ще простя на австрийците, защото техният лидер
искаше да дойдат, ще трябва да им се прости. Нека и те да минат напред. Един човек може да спасява, а веднага друг
може да разруши. Лидерът ви е наред, докато не се стигне до определена точка. Тогава трябва да протестирате срещу
лидера... Всички останали да отидат назад, просто отидете назад. Моля, отидете назад. Всички други, отидете назад и
седнете там. Трябваше да обещая това. Трябваше да го обещая на божествата. Те не биха ви приели, няма да ви
приемат! Вие знаете, че съществуват божества и гани и всяко от тях седи тук. Те дойдоха преди Мен тук, във Франция.
Вие знаете, че те работят 24 часа. Това не са приказки, знаете го. Те работят за вас, по всякакъв начин, решават
всичките ви проблеми, нали? Тези, които не са светци, не бива да Ми правят пуджа, а да отидат назад. А онези, които
дойдоха рано и не дойдоха на лекцията Ми, за какво са дошли? Да слушат чуждите глупости? Защо не дойдоха на
летището? Англичаните знаят колко много съм работила с тях. Всички лидери, които не протестираха, също трябва да
отидат назад, както и онези, които не протестираха... Италианците могат да останат. Гуидо протестира, можа да
разбере, че Аз съм Майката. Останалите да отидат назад. Какъв кураж е необходим за такова нещо? От друга страна,
някои протестират за всичко. Всеки ден получавам писма от такива хора. “Това не е добре; онова не е ефективно в
Австралия; това не става...” Всеки има право да критикува всеки. Французите бяха глупави в миналото, но дори и днес
пак са глупави. Такива са. Мислят се за велики. Испанците едно време бяха много агресивни, но в Сахаджа Йога те не
са такива. Трябва да се научите как да уважавате. Нямате добра подготовка. Много лошо възпитание - ето какво ще
каже Бог за вас. Дала съм най-доброто от себе си, за да ви кажа как да се държите. Нямате протокол, чувство за
протокол дори. Като просяци сте. Днес трябва да решите и да поискате прошка от божествата, че ще използвате
вибрациите си през цялото време. Решете го! И че повече никога няма да се повтори подобно нещо. Това е за
последен път, никога няма да се повтори. Изненадана съм, англичаните обикновено са толкова кротки, а като дойдоха
тука, станаха истински изчадия. Какво им стана?! Нямат ли си собствен облик?! Винаги са следвали французите, а сега
и ходят с тях на плаж. Това ли са принципите им?! “Френските Сахаджа йоги казаха това, те казаха онова...” Утре ще
вземат да кажат да убиете Майка. Ще го направите ли, само защото френските Сахаджа йоги са го казали? Липсва
индивидуалност, липсва разбиране кое е глупаво... /отново Шри Матаджи говори на хинди – б.р./ Шинакши (?) с
децата идваха у нас още от детството си и оставаха, докато баща им работеше в университета. И независимо дали Аз
се връщах в късно вечерта или през нощта, те бяха там. И толкова се радваха, че Майка се връща. /Шри Матаджи пак
говори на хинди – б.р./ Много хора не са Ме виждали месеци наред... Дали сте Ме видели или не... Както съм ви
сърдита, така също съм и зарадвана от някои хора - онези, които изпитват любов към Мен. И като символ на това
искам да дам този пръстен на Гуидо. Изненадва ме, че гурутата, които линчуват онзи, който искаше ролс-ройс, самите
те гладуваха една година, купиха ролс-ройс и отидоха да го посрещат. Имаше такава тълпа, че хората не можеха да се
доберат до летището. Такъв гуру ви трябва, който ще ви отведе в ада! Вие не искате да отидете на небето, не искате да
бъдете граждани на Божието Царство. Каквато мантра казвате, моля, слушайте я. Нека в главата ви е това, което
казвате, което излиза от устата ви. Слушайте, поставете това, което казвате, в сърцето си. Не бъдете лицемерни. Не е
необходимо никакво обяснение, например “Ходих при един гуру, сторих това и това” - нищо такова. Дори и в това
състояние, след толкова много дни, ако не сте осъзнали, че в каквото и да вярваме, то трябва да бъде част и частица
от нас. Имам предвид, тези нещастни хора като християните и другите, индусите и мюсюлманите и т. н., те не са
видели Бог, нямат Реализация, нищо, но имат вярата, борят се за нея. А вие, които сте видели Реалността, нямате вяра.
Какво не е наред с Мен? Хората се страхуват от полицията, от други неща. Вие сте влезли в Царството Божие, видели
сте какво става с хората, които посмеят да Ме обезпокоят. Не се ли страхувате от това? Не ставайте лекомислени:



“Какво толкова има да се ходи на летището, всъщност това няма значение.” Всички гани са там, с Мен. Те си
отбелязват всичко и също са тук. Аз ви измъквам толкова внимателно, защото вие не ги виждате. Но много скоро ще
ги видите. Трябва да знаете също така, че не е много лесно да се контролират ганите. Аз не контролирам вас, нито пък
тях. И така, не искам да бъда нелюбезна към хората, които искаха да дойдат и да Ме видят, които Ме обичат толкова
много. И искам да ви простя на всички - на всички, защото това беше първата грешка. Никой не може да определя
Моята програма без да Ме пита. Никой не може да си позволява такава волност. От следващият път няма да позволя
нещо такова, казвам ви го много ясно! Ако вие определяте Моята програма, ще ви изоставя! Без да Ме питате, не може
да определяте къде да ходя! Без Моето разрешение, без писмено разрешение! Ако опитате да си правите такива
номера с Мен, ще ви дам да се разберете. Знаете, че имам всички сили да ви коригирам. Не си позволявайте повече
волности с Мен! Казвам ви го и ви предупреждавам. Опитайте се да разберете, че пред вас е някой, който има
всичките сили. Знайте го, знайте го добре, вътре в себе си. Това не е дори като Мохамед. Мохамед просто говореше.
Той никога не даде Реализация. Не предупреди. Никоя от тях (инкарнациите – б.р.), никой от тях нямаше такива
снимки, каквито вие сте видели. Имаха ли? Какво доказателство искате, за да знаете коя съм Аз? Внимавайте как се
държите! Предупреждавам ви! Другата страна на Махамайа е ужасна. Внимавайте! Аз дойдох на Земята само за тези,
които са Мои деца. Не за онези, които не са. Аз нямам нищо общо с тях. Наистина, опитах се да ви спася, не както един
блуден син трябва да бъде спасен. Това е различно, много е различно. Но не си позволявайте волности с Мен. Трябва
да ви кажа и да ви предупредя. Топлината направо изсушава всичко. Чувството е като на една майка, обидена,
оскърбена, поболяла се от своите собствени деца. Но можеш да приемеш обида от другиге, не от собствените си деца.
Не можеш. Това е различно. Ако не разбирахте никакъв протокол, защото сте толкова наивни, никога нямаше да
научите нищо, защото не знаете как да уважавате. Така че по-добре се научете. Това не е шраддха, тъй като никога не
сте я имали. Вие не знаете как да уважавате нищо. Уважавате само себе си, само себе си. Може би дори и себе си не
уважавате. Днес е ден на едно много голямо събитие. Гуру, както ви казах, идва от думата за тежест, за гравитация. А
гравитацията е това... Струва ми се, че Аз нямам гравитация, за да привлека вас, хората. Или пък вие въобще нямате
тежест, за да мога да ви привлека. Всичко, което има маса, бива привлечено автоматически. То не привлича към себе
си, а бива привличано... Има също така гравитация между материята. Но гравитацията на Майката Земя е несравнима.
Хвърляте някакъв камък и той се връща. Невъзможно е да се борите с гравитацията. И тази гравитация е
интеграцията на вашата шраддха, на вашето посвещаване и на вашето отдаване. Без тази гравитация не можете да се
подхранвате, не можете да растете. Просто си представете, корените вървят по посока на гравитацията. И сега когато
те са подхранени, тогава дървото се издига. Ако корените ви не са дълбоки, ако корените ви са толкова крехки, не
можете да се задълбочавате. Докато не се задълбочите в това привличане, не можете да израснете! Не можете да се
храните. Сега това, което говоря, не бива отново да бъде напразно. Моля, слушайте Ме. Обръщам се към вас, към
всички вас. Запомнете това! Не си мислете, че се обръщам към някой друг, а не към вас. Това е за всички вас.
Единственият начин, по който човек може да се издигне в Сахаджа Йога, е чрез насочване корените надолу.
Позволете на корените да растат! Докато корените не растат, дървото не може да расте. Видяла съм много Сахаджа
йоги, които говорят много за Сахаджа Йога, могат да пишат книги, да пишат неща... Наскоро видях един човек да пише
голям памфлет за Сахаджа Йога, но в личността му няма нищо! Това не е знак за един Сахаджа йоги. Един Сахаджа
йоги трябва да привлича отвътре. Как да стане това? През 1982 г. ви казах осем начина за това и че по-късно ще ви
кажа и останалите осем пътища, чрез които можете да се издигнете. За малко да ви го кажа, но няма да е сега. Защото
вие все още не сте се установили в Сахаджа Йога. Още не сте се установили. Трябва да подхранвате - това е другият
начин - корените в главата чрез оставане в съзнание без мисли, без да карате клетките да работят. Като ги оставяте да
почиват, чрез вътрешен мир. Това не е показване на мир или просто някои хора изглеждат много мирни на вид. Вие
трябва да направите това тук, в главите си. Установяването трябва да отиде в главата ви. Как? С медитация. Казаха
Ми, че няма дисциплина. В Хаунслоу Ми казаха, че няма никаква дисциплина. Изненадана съм как така хората в
Хаунслоу нямат дисциплина да стават рано сутрин и да медитират. Какво правите? Как ще израснете? Как расте
дървото? То не расте през деня. То расте сутрин, рано сутрин и никога не виждате това. Как ще пораснат корените в
главата, в мозъка ви, в тази джада (маса). Трябва да медитирате. Това е единственият начин, по който трябва да го
сторите. Онези, които не медитират, те стават повърхностни. Те няма да постигнат нищо, ще създадат проблеми. Ако
са надясно, ще станат надсъзнателни, ще станат бхутове. Ако са наляво, ще станат левостранни и ще бъдат
изхвърлени навън! Вие сте видели това, в Сикстинската капела сте виждали как Христос ги изхвърля един по един. И
после не бива да обвинявате Мен. Просто да Ме слушате не е достатъчно. Трябва да растете, необходима е



актуализация на растежа. Разбирате ли? Преди сте чели всякакви безсмислици, всякакви ужасни неща. Аз зная какво
сте чели. В тази ужасна Франция имахте всякакви садисти като Сад, нали така го наричате? И имате много като него,
които написаха ужасни книги за вас, които вие прочетохте. Но не сте чели “Пришествието” (на Грегоар де Калберматен
– б.р.). Има много Сахаджа йоги, които още не са прочели “Пришествието”. Но само четене няма да помогне, трябва да
ви влезе в мозъците. А мозъкът означава вашата централна нервна система /ЦНС –б.р./. Мозък не означава мислене.
В централната нервна система, в клетките на ЦНС тази светлина трябва да влезе. Трябва да влезе в клетките. Трябва
да растете, да растете и да растете. Има един единствен изход за вас и той е да отидете в Хималаите, но не в ашрам
или на друго място. А да се установите някъде, където да не ядете нищо и да не правите нищо и да се родите отново.
Струва ми се, че този е единственият начин. Ние можем да го направим, не е трудно. Ако търсите в сърцето си и ако
имате разбиране, интелигентност да разберете, че трябва да постигнете нещо в живота, вие можете да го направите.
Всички можете да го направите. Ние не прощаваме на другите, а на себе си. Това е най-лошото, което правим. През
цялото време се опитваме да простим на другите - най-добрият начин да постигнем това е като простим и на себе си.
Но не, тръгваме да прощаваме на себе си, а не прощаваме на другите. Всичко, което правите, е наопаки. Вие сте
Сахаджа йоги, вие сте светци. И така, трябва да бъдете Гуру! Самата Аз съм Гуру, а какъв е превозът на Гуру? Кое е
неговото животно? Кучето. А знаете ли какво е кучето, знаете ли качествата на кучето? То обича своя господар. То би
дало живота си за своя господар. Няма да спи, докато не види господаря му да се връща. Когато и да е това! Ние
имахме куче и винаги, когато Аз излизах, то идваше, сядаше пред вратата и Ме чакаше. И някакви хора се отнесоха
много лошо с него - някакви вегетарианци - и то за малко не умря. Занесохме го в болница. Когато отидох там, седнах
при него. То просто издърпа цялото си тяло, постави глава на Нозете Ми и умря мирно... Беше просто едно куче,
животно. Когато излизах от къщи, то не ядеше през дните, докато ме нямаше, докато не се върна. Не ме притесняваше,
а спеше навън, чакайки да се прибера у дома. Ето това е ученик! Докато вие не станете добри ученици, как ще станете
Гуру? Каква е ползата да ви казвам всичко това? Вие нямате никаква лична дисциплина, тогава как ще дадете
дисциплина на другите? Вие самите се изкушавате от всякакви неща, как ще накарате другите да ви разберат? Какво
придобихте, за да станете Гуру? Какво можете да дадете? Всички светци изразходваха парите си, по целия свят,
където и да е. За да разпространите Сахаджа Йога, колко пари похарчихте вие? Ваши, собствени. Колко ваши пари
изразходвахте за разпространението на Сахаджа Йога? Те гладуваха, самите те. Аз похарчих хиляди, знаете много
добре. Определено знаете колко хиляди съм похарчила за вас, хората. Дори и парите, които получавам на пуджа.
Знаете, че всички пари, които получавам на пуджа, ги използвам за закупуване на някои сребърни неща за вас. Те не
са за вас - бих казала, че са за Мен, но Аз го правя. Всеки светец харчеше пари, Христос трябваше да харчи пари за
разпространение на своето учение. Той никога не е разпространявал християнството, а своето Послание. Тукарама
трябваше да харчи пари. Гйанешвара също. Каквото имаха, използваха тези пари за разпространението на Сахаджа
Йога. А в Сахаджа Йога най-великото нещо, което известявам е, че всеки е толкова благословен. Имате прекрасни
къщи, прерасни ашрами, с всички удобства, всичко е направено така добре. Толкова сте благословени. Бог се грижи за
вас, всичките ви проблеми се решават. Искате да се жените и толкова много бракове се сключиха, всичко е направено
добре. Всичко става чудесно. Има само благословии, а няма задължения. Преди всичко, вие трябва да си зададете
един въпрос: “Колко време посветих на Сахаджа Йога? На колко хора дадох Реализация? Колко праведен и
добродетелен бях? Какво добро направих за доброто име на Сахаджа Йога? А моето лично поведение? Как живея?”
Арно даде много пари - той и съпругата му, Аз зная. Зная за всеки. Вие трябва да дадете време, пари, всичко, работата
си – всичко трябва да дадете. Хората се отказаха от работата си! Разказвала съм ви как хората са се жертвали за
обикновени неща, като борбата за свобода и т.н. И така, днес, както ви казах, вие трябва да решите: “Ние ще растем
вътрешно, вътре в себе си чрез нашата шраддха, чрез нашето отдаване.” Това може да стане само чрез Медитация.
“Майко, ние растем, ще се развиваме”- това трябва да Ми обещаете, докато Аз стоя пред вас като Гуру. Разбрахте ли?
Сега ще имаме Пуджа на Гуру. Не мисля, че ще имаме Пуджа на Майка. Когато Аз казвам нещо, вие се усмихвате и Ми
говорите; усмихвате се, хилите се, пляскате - на програма също. В църквата пазите тишина. Ако там седи бхут-папа,
вие пазите тишина. Абсолютно невъзпитани, с лоши маниери, държите се лошо. По-добре е да ми подавате само
порцеланови съдове, иначе ме натоварвате. Това лошо поведение е все едно някое куче да полудее. Но тези кучета
биват убивани. Не ги пускат... Погледнете сега какви хубави кучета донесоха италианците и да ги видите. /обясняват,
че кучетата са избрани от Шри Матаджи – б.р./. Шри Матаджи: Избирам ви и вас. Избрала съм ви и вас. Но погледнете
колко са сладки. Носят такова удоволствие, радост. Толкова навреме дойдоха и съм сигурна, че ще поемат гнева на
божествата. Сядат тук като божества, прекрасни са, толкова са сладки. Можем да оставим немските овчарки тук -



няма да лаят Мен, а само онези, които се държат лошо. Много са сладки. Не прощавайте на себе си, прощавайте на
другите. Тогава ще станете Гуру. Животът ви трябва да е такъв, че онези, които са в близък контакт с вас, да изпитват
респект колко сте дисциплинирани, много дисциплинирани. Видяла съм това. Съпругът ми идва утре, ще имаме
програма. И съм видяла нещо за неговия живот, едно нещо, което трябва да ви кажа и което го направи велик човек -
той е извънредно дисциплиниран човек. Извънредно дисциплиниран! Онзи, който няма дисциплина, е като бясно куче.
След Реализацията вие трябва да бъдете дисциплинирани. Дисциплинирайте се. Това го казах през 1982 г. и сега пак
го повтарям. Но сега, втората половина от това, както споменах, ще кажа в Индия и се надявам, че индийците ще ви я
пратят. Сега ще изпеете мантрата Йа Деви сарва бхутешу /Сахаджа йогите изпълняват заедно мантрите, докато
поливат с вода Нозете на Шри Матаджи; изпълняват и голямата мантра на Сахасрара – б.р./ Сега съберете всички
листа заедно. Трябва да се кажат 108 имена на Гуру. Когато вие отдадете всичко, след това трябва да сложите едно
листо от туласи (босилек – б.р.) и да го полеете с вода. Това е символично, разбира се, т. е. “Ние отдаваме всичко на
Вас! Всичко - здраве, благоденствие, всичко, което имаме - отдаваме на Вас. Всичко - тяло, мана, нашата мисъл,
нашата реч, говорене, мислене - всичко отдаваме на Вас. Работа, служба, отговорности - отдаваме всичко на Вас.
Всички грешки, богатствата си, парите си - отдаваме всичко на Вас. Всички наши отношения, всички си връзки, всички
приятели, всички нации – целия свят отдаваме на Вас. Всичкото си възпитание, всичкото си знание, всичките книги,
всичко, което сме правили досега - отдаваме на Вас.” Надявам се, че сте чули това и сте го запомнили. Медитирайте
върху това - да отдадете всичко, тоест “Нищо не ни принадлежи!” Слушайте и запомнете имената на Гуру. /следващите
бележки са направени от Шри Матаджи, докато се четат 108 имена на Гуру/ /след Бодхасама Шрайайа – б.р./
Символът за това е следният; трябва да разберете символа, а той е, че това е просто едно листо. Естествено, листото
от тулси представя лява Вишудхи, но и обвързаностите. И затова, когато го сложите на ръката си, то залепва, не пада.
Като сипете вода, ще видите, че се отлепва, дори и миризмата му изчезва от ръката. То е значението.
Читкритибхушанайа - това е украсата на вниманието, това е Гуру. Във вашето внимание, кой е украшението? Кой е
красотата? Това е вашият Гуру... Антахпурнайа - Това всичко са Мои качества, а не ваши, засега. Трябва да бъдат ваши
качества Гунантакайа (който премахва гуните – б.пр.) - помислете за това как ако сте в гуните, ще сторите това? Ако
сте наляво или надясно, в под - или над съзнанието, как ще го сторите? Трябва самите вие да сте отвъд, само тогава
можете да премахнете ... Пратйархарайоджакайа - (който кара човек да бъде обвързан към отстъпление на чувствата
– б.пр.). Чрез Пратйахара развивате дисциплината си. А как може да я развие човек, който сам не е дисциплиниран? ...
Това е описанието на Гуру на човешко ниво като такъв. Каквото и да съм Аз, Аз съм на Божествено ниво. Това е много
повече. Но на човешко ниво вие трябва да имате всички тези качества. Те са признаци за Гуру на човешко ниво.
Разбирате ли тази точка? Те не описват Божествената Майка. Гуру ли е този, който е човешко същество? Аз не съм
само това, това не е нищо велико, защото Аз съм много повече. Но вие трябва да станете това. Такава е цената. Нека
Бог да ви благослови!
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Шри Ганеша Пуджа Брайтън, Англия - 04 август 1985 г. Събрали сме се тук при много подходящи обстоятелства, на
много благоприятен ден да боготворим Шри Ганеша. Шри Ганеша е първото божество, което беше създадено, и в
резултат на този акт цялата вселена се изпълни с благоприятност, с мир, блаженство и духовност. Той е източникът,
Той е източникът на духовността. Като резултат на това следват всички други неща - така например, когато вали и е
ветровито, вие чувствате прохладата в атмосферата. По същия начин, когато Шри Ганеша излъчва Своята сила,
чувствате всички тези три неща вътре в себе си и отвън. Но особено на Запад, за съжаление, това най-важно, основно
Божество беше не само напълно пренебрегнато, но и обидено и разпнато на кръст. И макар че днес не исках да кажа
нещо, което да ви разстрои, трябва да знаете, че боготворенето на Шри Ганеша означава да сте изцяло вътрешно
пречистени. Когато боготворите Шри Ганеша, поддържайте ума си чист, сърцето си чисто, поддържайте вашето
същество чисто, не трябва да ви спохождат мисли за лъст и алчност. В действителност, когато Кундалини се издига,
Шри Ганеша трябва да бъде събуден вътре във вас, невинността трябва да се появи, което заличава всички
разрушителни идеи в нас. Ако се стремим към нашето духовно израстване, трябва да разберем, че трябва да съзреем.
Сега хората са болни. Целият западен начин на живот е нездрав, защото изобщо не е приел Шри Ганеша. Ако Фройд
дойде, това не означава, че трябва да го приемете, но вие го сторихте, като че ли това беше толкова важно нещо.
Сякаш няма нищо по-важно от това. Така че днес сме изправени пред нашите сили на духовно израстване и силата на
обусловеностите, които сме имали. Когато Фройд говореше за обусловености, той не си даваше сметка, че поставя
върху вас друг вид ужасни обусловености. Ужасни! Сексът изобщо не е важен за човешкото същество, изобщо не е
важен. Само когато иска да има деца, един човек от най-висше ниво ще се отдадете на секс. Съблазън, романтични
увлечения, любовна история – всичко това не съществува в чистия ум, това е човешка приумица. И това раболепие,
което човек трябва да проявява към това, е толкова учудващо. То идва от най-низкото вътре в нас. Идва от една
нисша категория хора и човек започва да се поддава на това. Необходимо е да го овладеете! И днес, когато се
оглеждам на Запад, който е част от едно и също творение, виждам толкова много болести. Наистина съм изумена! Как
да насоча вашето внимание към едно зряло отношение към секса? Когато имате зряло отношение към секса, ставате
баща, майка – една чиста личност. Когато чуете за сватба между 90–годишна жена и 19–годишен младеж, просто не
разбирате що за общество е налице в този свят, не разбирате подобно глупаво поведение? Ние трябва да съзреем.
Това което казвам, не означава, че трябва от младини да се практикува аскетизъм – не означава това. Това е друг
абсурд. Но разбира се трябва да узреете и за тази цел се нуждаете от тапасйа (покаяние). Когато едно маловажно
нещо стане важно и то какво му е важното – то е точно като всяко друго нещо, което притежаваме, като косата
например. Но дори и да загубите косата си, това означава нещо. Но ако загубите секса, какво от това? Много добре.
Какво щастие, че се отърваваме от един боклук. Такова пилеене на енергия. Толкова интерес, толкова ценно
внимание, толкова благоприятност бива пропиляна за това глупаво нещо. И така, за да боготворим Ганеша, трябва да
сме зрели. Трябва да съзреем вътрешно. Трябва да вникнем по-дълбоко вътре в себе си, спонтанно вниманието ни
трябва да се насочи по-дълбоко навътре в нас. Как може да постигнем задълбочаване, ако все още сме като червеи?
Всичко друго е голяма жертва или натиск върху хората. Тази игра на гоненица и този натиск ви струваха скъпо, много
скъпо. Платихте много, много висока цена, минахте през толкова много. И за какво? Така че трябва да промените
приоритетите си, ако искате да боготворите Шри Ганеша. Това което боготворим днес, е невинността вътре в нас.
Боготворим това , което е благоприятно, невинно. Невинността, която е дълбоко вътре в нас – това е нашият характер,
нашата природа, това е нещото, с което сме родени, това е основата на цялото Творение, същността на Творението. И
така, когато материята стане активна, да, добре, започва размножаване, в действие е животинският етап, след това
идва етапът на примитивните човешки същества и най-сетне етапът на развитото човешко същество. Но не по
начинът, по който вие разбирате развития свят, той е ужасен. Никога не бих го нарекла “развит”, в никакъв случай.
Развитието не е нещо външно. Трябва да видим какво е развитието вътре в нас. Какво е израснала вътре в нас? Какво
имаме в себе си? Всички тези груби, големи неща са пластмаса. Това, в което по никакъв начин вътрешната сила не се
е разраснала, да кажем, например, ви дам едно манго и ви казвам : “Добре, хайде, изяжте го.” А вие виждате, че има
обвивка, но няма нищо вътре, какво ще ядете? Ще ядете ли тази пластмаса? Всичко, което е израснало по подобен
начин, е пластмаса, мъртво е. Да видим каква е същността вътре. Каква е същността вътре в нас? Това е което

http://amruta.org/?p=21331


Христос проповядваше – моралност. Тя беше толкова важна за Него. Защото след дхарма (принципи за праведно
поведение), която е равновесие, в която разбира се моралността е много важна, но според Христос беше необходимо
да се говори за вътрешната, по-дълбока моралност, която е неразделна част от човешкото същество, за която не
просто се проповядва, обяснява или от която се страхувате, защото имате страх от Бог или знаете за Божествения
гняв. А тя трябва да бъде вашата вътрешна светлина, ето защо Христос говореше за нея. И същият този Христос беше
използван за разрушението на невинността. Но не бих казала, че хората не бяха предупредени. Фройд не е
единственият, който беше роден. Онзи ден ходих в музея Прадо в Испания и видях толкова много картини,
изобразяващи ада. И в наши дни виждаме всички тези дългурести типове да се разхождат без дрехи, някакви хора
излизат на показ с какви ли не смехотворни неща и вършат какви ли не глупости. Това беше Бош. Бях изненадана,
нещо немско като Бош да показват цялото това безумие там, много ясно е, че това е пътят към ада, а след това
атаката на смъртта и всички тези неща. Искам да кажа този човек беше жив до неотдавна. Ако наричате Блейк луд,
какво ще кажете за “Бош”? Всички са луди, само тези глупави безполезни хора не. Толкова пъти бяхме
предупреждавани. Ето например, може да кажем, че отдавна знаем за ада. Единствен Махавира от всички хора много
ясно описа ада. Това е ад. Но на Запад предимствата са обърнати наопаки. Каква е вашата сила? Замислете се.
Интелектуалната сила ли е от значение? Казвала съм ви, че интелектуалната сила няма нищо общо с това, защото тя е
линейна. Тя се движи в едно направление, пада, после се връща при вас. В нея няма съдържание. Това е просто
проекция на ума, пластмаса. Каква е вашата емоционална сила? Къде ви отнасят чувствата, емоциите, които имате?
Да кажем изпитвате чувства към нещо, дори ида имате добри чувства, например, ако обичате съпругата си много –
къде ще ви отведе това? Имаше един поет, наричан Тулсидаса, който много обичал своята съпруга. Тя била отишла на
посещение в дома на майка си и той не можал да го понесе. Отишъл да я види и се покатерил на балкона й, а тя се
уплашила и го запитала: “Как се покатери?” А той отговори: “Нали ти си поставила въже?” А тя отвърнала:”Не, не съм.”
И те видели, че това всъщност била огромна змия. Тогава тя казала: “Къде би бил, ако обичаше Господ, както обичаш
мен?” Какво ви носят тези емоции? Те ви разстройват, правят ви нещастни, водят до разрушението ни.
Интелектуалната сила ви дава едно ужасно нещо, наречено его, което разрушава околните. Емоционалната сила не ви
дава нищо друго, освен сълзи, плач и натрапчивото чувството, че сте нещастни – “О, аз вложих толкова много емоции
в този човек и какво получих в замяна?” Това не е нещо неподлежащо на промяна, а е относително. В умствен план сте
нула, ако не можете да разрушите другите. В емоционален план сте нула, защото не можете да се наложите на
околните, посредством вашите емоции. В такъв случай каква е вашата сила? Къде се намира тя? Тя е в Духа. Но дори
преди да се достигне Духа, коя е вашата сила? Кундалини? Но тя спи. Тогава, коя е вашата сила? Това е вашето
целомъдрие. Ако човек е целомъдрен, ако това е част от неговия характер и той отстоява чувството за целомъдрие,
тогава то действа, работи. Но преди всичко целомъдрието дава дължимото на вашето добро здраве. Можете да
познаете целомъдрения човек по лицето. Така например, в нашите шастри (свещени текстове), а и на много места се
казва, че лицето на светеца или брахмачари т.е. този, който през живота си никога не е имал нищо общо със секса, е
винаги озарено. Същевременно наричаме Шри Кришна най-големия брахмачари, а той имаше толкова много съпруги.
Това е така, защото не се прахосва никаква енергия, никакво внимание за това. И така, цялата енергия е вътре. Днес
ви казах, че когато пътувах с колата насам валеше дъжд, беше ветровито, беше студено, но ние бяхме в колата и нищо
не ни повлия негативно. Ние бяхме на топло в колата. Минахме през всичко и нищо не ни засегна, не ни обезпокои,
отминахме и всичко приключи благополучно. Как стана така? Причината е, че стояхме в нашето превозно средство, а
това превозно средство е нашето целомъдрие. Ние толкова държим другите да ни уважават, да се държат почтително,
в противен случай се гневим. Уважавахте ли себе си? Уважавате ли себе си? На хората на Запад понякога им се
струва, че Майка се опитва да проповядва индийската култура. Много хора мислят така. Но Аз казвам: човек трябва
да учи науката от Запада. Това е добре. Да усвои някои други неща – например естетиката, разбира се! Може би
живопис, изкуство, цветови гами. Но културата по-добре я научете от индийците. Според мен това на Запад не е
никаква култура. Културата липсва. Каква култура е това, в която се очаква от една жена да излага тялото си на показ?
Това е култура на проституцията и нищо повече. Отворете си очите за това. Според Божествената естетика не може да
съществува каквато и да е култура там, където жената не уважава интимните си части. До там се стига днес, че да
правят филм, който показва Богородица като проститутка. Само вижте до къде стигнахте! В Индия, дори само да
кажете подобно нещо, хубавичко ще ви напердашат, независимо кой – мюсюлманин, хиндуист или християнин.
Шокиращ е начинът, по който говорят за Христос. Искам да кажа, че за един индиец това е шокиращо. Това е така,
защото веднъж отказали се от вашето целомъдрие, вие не сте в състояние да разберете някой, който е абсолютно



целомъдрен. За крадеца всеки е крадец. Тъй като нямате това уважение към вашето целомъдрие, не можете да си
представите какъв е бил Христос. Не можете да си представите, да го приемете. Непоносими неща се казаха за Него.
Казвам ви, непоносими. Просто не знам... .Аз бях изправена лице в лице с Неговото разпъване на кръста, то наистина
беше непоносимо. Но да изречете такива неща по нечий адрес, ако изречете по адрес на една индийка, на една
обикновена индийска жена такова нещо, тя би се самоубила. Никой не постъпва така – идва и казва: “Много си
красива”. Разбира се на майка си можете да кажете това, няма нищо лошо, това е друго нещо, но на друга жена такова
нещо не може да се каже. Трябва да се отървете от това и това е една от причините, поради които хората са
избухливи. Магнитът във вас е Шри Ганеша. Много хора знаят, че Аз имам голямо чувство за ориентация. Това идва
чрез този магнит, който е безупречен. Магнитът е този, който през цялото време е прилепнал, ви привързва към Духа,
настройва ви в тази посока, насочва ви към Духа. Ако нямате чувство за целомъдрие, ще се клатушкате ту в едната, ту
в другата посока. Днес можете да бъдете добър Сахаджа йоги, а утре да сте дявол. Защото няма нищо, което да ви
обвързва към великата идея, към Духа. Нека се обърнем с лице към това нещо. Сега дойде времето за всички нас,
всички Сахаджа йоги да осъзнаем, че най-великото нещо в нас не е сексът, а целомъдрието. Ето това ще ви накара да
съзреете. Учудващо беше как някои хора се разхождаха в Борди. Аз научих за това и бях учудена, как можеха да се
държат така пред селяните от Борди, които са обикновени, невинни хора? Но най-важното нещо е, че когато се
отдавате на повърхностно, лекомислено поведение накърнявайки вашето целомъдрие, то наистина остава на заден
план. Например, ако прахосвате бензина си, колата ви не може да тръгне, ето така стоят нещата, нещо се случва с вас.
През цялото време се пощипвате и си говорите лекомислено - просто не разбирам. И най-накрая приключвате с
развод. Искам да ви разкажа една много интересна история. Веднъж отидох в Селфриджис. Имаше огромна тълпа,
която гледаше двама души – мъж и жена- които се целуваха през цялото време и изобщо не се интересуваха, че на
ескалатора има и други хора. Целуваха се на ескалатора, навсякъде като по този начин притесняваха индийците и
другите хора, които бяха наоколо – китайци, египтяни. Такава излагация! Когато ги видях следващия път, не се
целуваха. Попитах ги: “Какво стана?” “Разведохме се .” Добавих: “Защо онзи ден се целувахте толкова много?” А те Ми
отговориха: “Защото щяхме да се развеждаме и искахме да си вземем последния пай.” Що за низост е това?
Представете си на какво ниво са, нима това е любов, чувства? Нищо подобно. През цялото време се карат,
приключват с развод и се перчат с това. Една дълбока личност не показва тези неща. Разбира се, на Мен ми казаха, че
тук, в обществените училища, вие никога не трябва да показвате чувствата си на показ, но иначе можете да показвате
всичко друго - нелепо или безсрамно - само не емоциите. Какво абсурдно място е това? Вие приехте всички тези
стойности просто така – като овце, без да се замислите над тях. Ето например, във Франция едно момиче дойде
плачейки при Мен и каза: “Аз няма - ужасно, ужасно, никога повече няма да отида при тези психолози”. Попитах я:
„Защо?” “Защото говориха мръсни неща за баща ми.” Представяте ли си? И хората приеха идеите на този ужасен
Фройд, които в основата си толкова неправилни. Независимо дали имат историческа стойност или както го наричате
там, по-добре се откажете от тях. Това, което е неправилно, е неправилно в очите на Божественото. Това, което е
правилно, е правилно в очите на Божественото. Но сега истински Ми противоречат. Когато хората заминават зад
граница – съпруг и съпруга – се целуват, закачат се. Каква е нуждата от това? Вие целувате даден човек, а след това
идвате при Мен и говорите против него. Виждала съм такова нещо. Ако трябва да запазите нещо у себе си, то това
трябва да бъде вашето целомъдрие, вашата интимност. Ето за това нямате никаква воля да правите каквото и да
било. Никаква воля. Някой глупак идва и ви казва нещо и вие отвръщате:”Добре. Приемаме.”. Каква е същината на
вашата личност? Това е вашето целомъдрие. В Сахаджа Йога можете да възстановите всичко, което сте загубили. Да,
можете да го направите. Ето защо липсва дълбочина. И това е причината да имате непостоянен характер, никакво
постоянство. Ето сега, за Моята лекция ще съберете 1200 души, а на следващия ден няма да има никой. Защото няма
основа. Като нестабилна свръзка. Нямате връзка - точката на връзката е вашето целомъдрие. Няма стхапайати (да
бъдеш установен), няма постоянство. Ако им кажете – трябва да станете сутрин, да вземете душ и да направите
пуджа, за тях е твърде много. Но ако кажете например на една индийка като Мен, ако й кажете: ”Трябва да носиш
еди-каква си рокля.” Аз не мога, просто не мога, невъзможно. Невъзможно. Аз мога да стоя будна цяла нощ, но това не
бих могла да свърша. Не бих могла. Приоритетите се сменят, но къде е вашето внимание? Всичко е вътре във вас.
Всичко е вътре. Във вас има огромно количество целомъдрие, което е вашата сила. Нищо не си е отишло, всичко е
налице. Цялото това благоухание е вътре във вас. Всичко е запазено, не се самоосъждайте. Вие имате такъв късмет,
че Аз съм тук да ви кажа всичко това. Разбирате ли? Не е нужно да ходите в Хималаите, да стоите на главата си. Не
трябва да правите подобни неща. Преди светците стояха с часове - няма да повярвате - в ледена, замръзнала вода или



на открито в Хималаите с часове, за да замразят своите нелепи идеи. Сега не е необходимо да правите всичко това.
Всичко е улеснено. Но променете приоритетите си. Щом веднъж цялото внимание отиде върху вашия Дух, с учудване
ще забележите, че цялата схема ще се промени. Кое е най-важното нещо? Да медитирате всеки ден. Виждала съм
хора, които искат да ходят на курс, ето например, аз казвам :” Добре, ще тръгнеш на курс.” Всеки ден те ще ходят на
курс, ще посещават часовете, ще учат, ще минат курса, ще го завършат. Но не могат да медитират редовно. Сега има
една малка липса, която трябва да осъзнаете и веднъж когато леко ви се загатне за тази радост, която е вечна, вие
започвате да се движите към нея все по-бързо и по-бързо и се установявате в океана на тази радост. Малко...
Например, когато някой иска да плувате, вие се страхувате, не искате. Щастливи сте си върху твърдия бряг, не искате
да плувате. Някой ви побутва, но вие отново се връщате. “Не, не мога да го направя.” Но веднъж щом се научите да
плувате, тогава се наслаждавате. А когато ви хареса, искате да го правите всеки ден, редовно, с религиозно усърдие.
Така че има празнина, която трябва да запълните. На второ място, както винаги съм казвала, вие сте лотоси, но под
повърхността на блато. А вие знаете какво е блато. Индия е океан и за лотосите е много лесно да излезнат над водата.
Но да се излезе от блатото е много трудно. Да кажем един човек падне в блато. Ако ритате, потъвате още повече.
Каквото и да се опитвате да направите, ще затънете по-дълбоко. Най-доброто нещо е да наблюдавате, да станете
свидетели. Най-доброто е да наблюдавате отстрани себе си. Но ако вашето внимание не е наред, как ще се
самонаблюдавате? Вниманието ви е върху този човек отива натам, вие гледате. Друг човек насам – вие пак гледате.
Трябва да видите всеки. Но не виждате цветята, дърветата, Майката Земя, нищо не виждате. Онова, което виждате, е
нещо безнадеждно лошо, по-лошо от вас самите. Днес е денят, в който се казва, че не трябва да гледате луната. Ако
гледате Луната, това е неблагоприятно и получавате лошо име. Разказват, че Шри Кришна гледал Луната и получил
лошо име. Той беше ранчорда, което означава, че трябваше да избяга от бойното поле. Но това беше Неговият номер,
Той трябваше да избяга. И така не бива да гледате Луната. Причината да казват това е, че днес трябва да видим Шри
Ганеш, който е Майката Земя, който действа чрез Майката Земя. Повечето от нещата, които притежаваме, са от
Майката Земя. И затова днес трябва да видите Майката Земя, Кундалини и Шри Ганеша. Майката Земя е създала Шри
Ганеша. Затова не гледайте нищо отвъд, не гледайте дори и Луната. Просто гледайте Майката Земя, защото със
своята любов и състрадание тя е направила толкова много за нас, вашата Кундалини е направила толкова много. И
Нейният Син, който е невинността в нас, трябва да боготворим днес, защото Той направи най-много. Независимо от
цялата мръсотия, която сме поставили върху Него, целия присмех, мърсотия, нелепици, Той все пак стои твърдо и
непоколебимо, като едно малко дете, за да ни забавлява. Ако Шри Ганеша е вътре във вас, вие ставате като дете,
придобивате детска невинност. Не се ядосвате, не лаете като куче. Аз зная, че има Сахаджа йоги, които през цялото
време лаят, точно като кучетата или като просяците в Индия. Но вие трябва да станете като дете, което е много благо
и се опитва да се забавлява, винаги се опитва да говори хубави неща, да ви накара да се чувствате щастливи. Извор
на такава радост. Ето така ставате източник на радост и щастие, източник на удовлетворение. През всичкото време,
кипейки от смях и щастие, извор на красиви неща. Как децата ви забавляват, просто виждате, наблюдавайте, как
идват с мъничките си ръчички, как постигат резултат. Как знаят кое е правилно. Детето, което е реализирана душа, е
много по-разумно, отколкото възрастните. Това съм го видяла на практика. Както например, най-малката Ми
внучката, струва Ми се беше на около три години, помощницата Ми сгъваше сарито и го постави на земята по
погрешка. И това дете не можа да го понесе. То вдигна сарито към главата си, след това го постави на канапето. Тя
каза: “Какво искаш да кажеш като поставяш това сари на земята? Какво знаеш за моята Баба? Тя е Богиня на
Богините, а ти поставяш сарито Й на земята. Сега кучетата ще те нахапят.” И добави: “Внимавай!” После отново отиде
взе сарито и докосвайки с него челото си, го целуваше и каза: “Майко, прости й, бабо, прости на тази жена, тя не знае
какво прави.” Но тази чувствителност идва от дълбочината на вашето целомъдрие. Слушайте децата и ще се учудите
как говорят, какво казват, как се държат, как се опитват да ви забавляват. Трябва да кажа, че на Запад те са много
разглезени, не ви развличат много, а по-скоро ви причиняват грижи. Защото отново и отново се повтаря същото нещо.
Ако бащата и майката нямат целомъдрие, децата не се чувстват добре, не са спокойни, не могат да си намерят място и
тогава развиват същото безпокойство вътре в себе си. Един целомъдрен човек никога не може да бъде обсебен,
казвам ви го, никога не може да бъде обсебен. Може да сте много интелигентни, може да сте всичко, може да сте
много добър писател и пак да сте обладан. Но един целомъдрен човек, обикновен целомъдрен човек, никога не може
да бъде обладан. Бхутовете се страхуват от целомъдрените хора. Ако един целомъдрен човек върви по пътя, всички
бхутове бягат. Просто бягат. Зная много такива случки, но сега ще ви разкажа само няколко. Имаше трима такива
души, които имаха навика да излизат на пътя през нощта в 12 часа с мотоциклети. Някои хора, които бяха обладани,



ми писаха писма, молейки: “Моля Ви, не им позволявайте да излизат през нощта на пътя, защото къде да отидем ние?”
Бях така изненадана. Това бяха хора, обладани от някакви ужасни бхутове, които имаха навика да излизат и да си
почиват на дърветата през нощта, там където тримата човека ходеха с моторите си и наистина Ми писаха писма.
Много силно обсебени хора, Аз ги познавам, та те Ме молеха: “Кажи им да не отиват там, защото къде да живеем ние?”
Те бяха като луди, луди хора. Попитах ги: “Защо пишете така?”. А те отвърнаха: “Тези хора вървят по този път и ни
притесняват.” А със светлината на Шри Ганеша негативното в нас изчезва. Можете да видите това толкова ясно у
другите. Ако нямате целомъдрие, никога няма да разберете кои е порочен и кой не е, не можете. Всички за вас са едни
и същи. Много добър, много хубав човек, много хубав. Искам да кажа, че понякога също и в Сахаджа Йога наистина
обладани хора са считани за много добри. И Аз започвам да се чудя - какво става, какво става, как тези хора са
определяни като добри? Не могат ли да го почувстват? Няма светлина. Дори ако вашият Дух работи, дори и да сте
получили реализацията си, дори и духът ви да ви е довел до колективното съзнание, дори и да давате Реализация на
други хора, не сте постигнали нищо, ако нямате целомъдрие. Това е като счупено стъкло, което се опитва да отрази
нещо. Но то никога не може да даде правилно отражение. Това е толкова важно, и Аз съм длъжна да ви го кажа.
Дойде времето да ви го кажа – това е неподозираното препятствие в живота ни. Първото нещо, което хората питат, е:
“За кого ще се оженя?”. Защо толкова бързат? Разбира се според Мен бракът е нещо много благоприятно, брак трябва
да има, той трябва, както му е редът, да бъде одобрен от колектива, но защо? За да поставим на божествен пиедестал
целомъдрието в нас. Когато се женят, хората имат деца. После искат да имат къща, след това искат друго нещо и
целият този стремеж към това да се отделим продължава ли, продължава и светлината на вашия живот не се
разпространява. Но Аз познавам хора, които живееха в истински ад, измъкнаха се от него и излъчват светлина,
достигнаха метеорни висини. Виждала съм такива хора. И така, днес сте дошли, за да боготворите Шри Ганеша вътре
във себе си. Не Ми е ясно как може да боготворите Мен като Шри Ганеша. Защото Аз съм Него. Когато боготворите
Мен, искайте да събудите Шри Ганеша в себе си. Нека Той бъде събуден във вас. Нека това, което казвам, да бъде
мантрата, която да Го събуди във вас. За да може като Мои деца да се наслаждавате на блаженството на
целомъдрието така, както Аз се наслаждавам през целия си човешки живот и всички Мои божествени животи. Дано и
вие се наслаждавате на също толкова много, както Аз ви пожелавам или поне да може да се досегнете до това. Аз ви
казвам неща, които преди може да не сте чували. Но и за Кундалини не бяхте чували и за Себереализация. Смятам, че
днес съвсем случайно, по един Сахадж начин беше организирана тази пуджа. Трябваше да я организирам в Бомбай.
Всичко беше подготвено. Всички желаеха да отидат там и да направят тази пуджа. Искам да кажа, че пуджата на Шри
Ганеша в Англия и на Запад е толкова важна, че Аз си помислих – по-добре да организирам една пуджа, дори и да не е
подходящото време, в Рим, който е едно от основните места, които са разрушили целомъдрието на човешките
същества. Римляните го започнаха, а другите го продължиха. Но трябваше да бъде тук, в Брайтън, в Лотосовите нозе
на Садашива. Но англичаните трябва да знаят, че имат такава златна земя, която не заслужават. Не я заслужават, а
трябва да я заслужат. Представете си, живеете в земята на Садашива, където дори снегът се превръща в мъниста във
водата, тя е като дестилирана, кристално чиста, прозрачна. Където Шри Ганеша е Този, който мие нозете на Своя Отец.
Където обитава самото целомъдрие като вашата Майка. И вие трябва да заслужите това желано място. Английските
Сахаджа йоги трябва да се издигнат много, а те бяха пълната противоположност. Те са от земята на Шри Шива, а са
точна противоположност, толкова са арогантни. Безмерна арогантност, толкова ужасна арогантност, за която не може
и да се помисли, там където живее Шива. Всички хора, лишени от целомъдрие, са арогантни. Как иначе могат да си
простят? Заговорете някоя проститутка, след две минути ви става ясно, че тя е проститутка, защото тя е изключително
арогантна. “Какво лошо има в това? Аз съм проститутка, е и?” Арогантността е белег на нецеломъдрената личност и тя
страни от другите, защото я е срам, срам я е да погледне другите в очите. Но една целомъдрена личност е открита,
защо да се страхува от когото и да било? Говори с всички мило, любезна е с всички, с цялата си невинност и простота,
без да се влюбва във всеки трети човек, когото среща. И трябва да разберете, че тази страна ви е дадена с цел и ако
не се издигнете до това ниво, ще бъдете изхвърлени. Затова, уважавайки своето целомъдрие, вие всъщност
уважавате Мен, защото Аз живея във вас като целомъдрие. Ако Шри Ганеша е благоприятността, то Аз живея във вас
като целомъдрие. Целомъдрието никога не е агресивно, никога не е грубо, защото няма нужда. Няма нужда, вие сте
толкова силни, толкова силни, че не е необходимо да нападате някого. Защо трябва да нападате, вие не се плашите от
никого. То е толкова щедро, толкова мило, красиво, винаги свежо, младежко и същевременно, толкова извисено и
благородно. Вече изминаха дванадесет години от както Аз съм тук. Нужни са още две години напрегната работа, както
вътре, така и отвън. През тези две години трябва да работим много упорито във вътрешен план, трябва да преминем



през истинска тапасйа, всички ние – мъже, жени. И тогава ще видим. Мога да кажа, че свършихме чудесна работа и
ако осъществим малък скок, с малко смелост и вяра можем да постигнем много. Имайте вяра в себе си. Не на
умствено ниво – истинското целомъдрие е вяра. Целомъдрието затвърждава вярата ви. Когато имате вяра в Бог, вие
сте целомъдрени. Когато имате вяра в себе си, сте целомъдрени. Когато вярвате във вашата съпруга, сте
целомъдрени. Защо трябва да имате вяра във вашата съпруга? Защото сте целомъдрен човек, как тя може да бъде
нецеломъдрена? Вашата вяра в детето ви е целомъдрие, защото след като вие сте целомъдрен, как може детето ви да
бъде различно? Целомъдрието е изкристализирала вяра и го притежавате още преди Реализацията. Много го
притежават. Точно както камфорът е летлив и след изпаряването му ароматът се носи във въздуха, по същия начин
можем да кажем, че целомъдрието е вплетено във вярата. Ако нямате целомъдрие, няма да имате и вяра в каквото и
да е. Защото боравите с емоции, емоционално или умствено сте обвързани с Мен. Но ако имате чувство за
целомъдрие, вашата вяра ще бъде очевидна. Не е нужно да имате вяра в себе си - “Сега, Майко, аз ще имам вяра в себе
си.” Не можете да го постигнете. Вярата е нещо, което е летливо и летливото благоухание идва от целомъдрието. И
така, от днес няма да гледаме към звездите и луната, а към Майката Земя. Във Вселената тя представлява Кундалини
и не е нищо друго освен целомъдрие. Тя е просто целомъдрие. Представяте ли си? Каква сила! Майчинството –
всичко е целомъдрие. Бащинството и всички роднински връзки са целомъдрие. Чистотата също така е благоуханието
на целомъдрието. Доброта, състрадание – всичко това произлиза от целомъдрието, от чувството за целомъдрие,
което не е на умствено ниво. Ако умствено сте целомъдрени, можете да бъдете ужасни. Както някои монахини или
аскети, не, не е това! Целомъдрието е вътре, вградената вътре във вас Кундалини, която действа, защото Ме разбира.
Разбира ме. Тя ме познава и част и частица от Мен, тя е Мое отражение. Така че направете вашата Кундалини силна,
като сте целомъдрени. Хората се опитват да вършат някои неща, за да бъдат привлекателни и други подобни. Не си
пилейте енергията по този начин. Вие сте светци. Живейте като светци, традиционно. Трябва да живеем по този начин
и да еволюираме от традицията. Не правете нещо ново, нещо абсурдно, глупаво. Не е нужно да привличате когото и да
било. Целомъдрието е като благоуханието в цветето, което привлича пчелите. Това е медът на цветето. Това е
същината на нашето съществувание. И така, когато този път идвате в Индия, бях ви помолила да се държите добре,
защото така показвате уважението си към Мен. И не се дръжте детински, както сте виждали по снимките, филмите и
тям подобни глупави неща. Вие сте над всичко това. Вниманието, постиженията трябва да бъдат разглеждани от
позицията на вашето целомъдрие. Не можем да напуснем нашето място, независимо дали другите ни признават или
не. Точно както всичките авдут (божи пратеници) казват: “ Такия содаа сана”, което значи “Ние не напускаме местата
си.” Ние сме на нашето място. Това е нашето място в Лотоса. Не можем да напускаме Лотоса. Ние седим в Лотоса.
Това е Нашето място. Тогава всички тези безсмислени неща, които сте придобили, ще отпаднат. Ще видите, че ще се
превърнете в една красива личност. Всички бхутове ще избягат, всички блокажи ще се махнат. Но това не е аскетизъм,
казвам ви отново и отново, това е уважение към вашето Същество. Както Ме почитате отвън, така Ме уважавайте и
вътрешно. Много е просто. Днес е голям ден за нас, в които боготворим Шри Ганеша. Той трябва да бъде боготворен
на първо място, и когато Го боготворим, трябва да разберете, че боготворите също и Неговото проявление – това е
Исус Христос. Трябва да ненавиждате всеки, който говори долнопробно за Христос. Не можете да интелектуализирате
Христос. Не бива да имате нищо общо с никого, който се опитва да прави това. Христос е невинност. Ако нямате
дълбочина във вашето целомъдрие, не можете да Го разберете и не можете да Го боготворите. Най-доброто, което те
успяха да направят за вас, е да ликвидират вашето целомъдрие, за да не може да Го разпознаете. Всичко това идва
при вас чрез вашите медитационни усилия. Сега усилията ви трябва да се насочат към това да бъдете в медитация.
Това е всичко. Поддържайте състоянието на медитация. Опитайте се да бъдете медитативни. Осъзнайте нещата.
Състоянието на свидетел не е нищо друго освен медитативно състояние. И така Аз реших утре сутрин да се срещна с
всички хора от Брайтън и всички хора в Англия, ако е възможно в други ден, и ще им кажа колко е важно за тях да
достигнат това състояние на чистота. Смятам, че нещата се изработват. Аз работя много усилено, нямате представа
колко усилено работя. Но също така и казват, хората мислят, че друг трябва да им върши работата. То е като да
спестите пари, спестявате това- онова, а също и усилия – Нека Майка да свърши цялата работа, Майка се грижи за
нас. Тя трябва да става сутрин, да медитира. Не Ми спестявате нищо. Вие можете да спасите всичко друго, ако знаете
как да спасите своя Дух. Само вашето израстване е от значение. Веднъж щом израснете, всичко друго е спасено. Но
първо спасете себе си. Но за това трябва да положите усилия, трябва да работите упорито, трябва да навлезете
дълбоко в себе си, да еволюирате. Вие сте напълно способни на това. Не упреквайте никого. Не упреквайте вашата
съпруга, майка, баща, вашата страна, никого. Всеки човек може да го постигне. Не гледайте другите хора, гледайте



себе си. До къде стигнах? Какъв е моят принос? Нека да продължа напред. Всеки един от вас. Аз съм благодарна, че
всички хора, от цяла Англия дойдоха. В известен смисъл това е добре, тъй като тази страна трябва да бъде издигната
на такова ниво, че да стане място за преклонение на всеки. Но би могло да се случи и обратното, веднъж дошли в
Англия, да престанат да бъдат Сахаджа йоги. Би могло, би могло да се случи, заради арогантността, с която са пълни
хората тук. Веднъж щом дойдат тук, те да кажат: “Достатъчно Сахаджа Йога, стига ми толкова” В Индия е точно
обратното. Веднъж щом отидат там, хората се привързват. Аз познавам хора, които просто избягаха от Англия, щом
видяха начина, по който някои Сахаджа Йоги се държаха, начина, по който бяха ръководени някои от ашрамите.
“Майко, няма да сме повече Сахаджа Йоги, след като видяхме вашите развити Сахаджа Йоги в Англия, където сте
работила дванадесет години.” Така че днес седим на тази хубава земя, Англия, и трябва да платим известни дългове,
за това, че сме родени на тази земя и дългът е този, че трябва да бъдем чудесни Сахаджа йоги. Лесно можем да
разберем кой е голям Сахаджа йоги. Когато кажете “затвори този прозорец” откривате, че повечето от тях седят и
гледат другите. Не казвам, че всички са англичани, но биха могли да бъдат. Не е това начинът да караме другите да
работят. Трябва да се посветите наистина. Не сте на това ниво. Повярвайте, не сте на това ниво. Не гледайте другите,
които са тук. Вие сте много различни хора. Вие сте специални хора. Бъдете нащрек, опитайте се да се уважавате,
защото сте англичани. Това е вашата специална отговорност. Нека Бог да ви благослови! Той е донесъл тази вода чак
от река Годавари, която тече през Назик. Нали знаете, че това е мястото, където всички – Шри Рама, Шри Сита и Шри
Лакшмана живяха. Там в Назик. Наричат реката “Южния Ганг”. Годхавари. Той е донесъл вода от Годхавари. Само
вижте какви вибрации има! В страната, където дори реките са мантри, имената им са мантри, всичко това дължим на
светците, на хората, които водиха толкова религиозен начин на живот, изпълнен с такава чистота, че дори реките,
когато произнесете името им, вибрациите текват. Усещате ли? А защо някой ден и Темза да не стане така? Това е
възможно, благодарение на вашите пунйа (добри дела). А сега нека да видим това състояние на Шри Ганеша. Хората,
които могат да изпълнят боготворенето, да видим кои са те? Много трудна ситуация. Нека да са малките деца, това е
най-доброто. Елате! Нира. Елате! Да, да и вие двете, елате. Много добре. Чудесно. Под десет годишна възраст. Добре.
Седнете. Всички трябва да са под десет годишна възраст, не под две, а под десет годишна възраст. Добре. Елате,
елате, елате всички. Елате, седнете, седнете всички. Седнете, много добре! Трябва да отбележа, че тези деца са много
добри. Чудесни са! Нали? Това, което ще направим е да измием Нозете на Матаджи. Ясно ли е? Как става така - тя ще
полива вода, а вие трябва силно да втривате. Добре. Идвайте сега по четирима наведнъж. Кои са в четворката? Тя ще
полива вода, а вие масажирайте; а сега ти го масажирай, ти масажирай Моя крак.
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Пуджа на Шри Вишнумайа Уимбълдън, Англия – 01 септември 1985 г. Днешната Пуджа на Вишнумайа - сестрата на
Шри Кришна - не беше планирана като международна пуджа, каквато правим. Но казват, че заради любовта на Бог,
когато всичките поклонници се събират, Бог също трябва да разруши много правила и ето как се прие да бъде
проведена тази пуджа. Мисля, че е добра идея да бъде направена поне веднъж. Тя беше пожелана чрез вашата любов
и посвещаване и ето така пуджата наистина ще бъде изпълнена. Съвсем спонтанно се случи да бъда в Англия по това
време, защото ако трябваше да се направи тази пуджа, то това трябваше да стане в Индия. Защото това е пуджата на
божеството Вишнумайа, чието семенце е лесно да бъде посято в западните страни. Сега цялото програмиране на
Шакти беше направено по такъв начин, че първо имаме Майка като Шакти, Първичната Майка, а после както знаете
има три Шакти, излизащи от Нея - Махакали, Махалакшми, Махасарасвати. След това трите Шакти имат деца, братя и
сестри. Така преди да бъде създадена - както казваме - силата на жената или съпругата, беше създадена силата на
сестрата. Както знаете, Брахма, Вишну и Махеша бяха родени за тези три Шакти и те всички имаха сестри, които бяха
омъжени. Както Парвати, сестрата на Вишну, беше омъжена за Шива. Много важно е да се разбере, че тези три сили
винаги въздействат на чакрите и ако разберете как действат тези три сили, тогава ще разберете важността на
Вишнумайа. Вишнумайа е силата на сестрата в едно семейство. Така женското начало – жената - е силата, а мъжкото
начало – мъжът, е кинетичната сила, която поддържа, изразява енергията на трите сили, които го обграждат. Така
когато мъжката сила влезе в действие, всички тези сили стават полезни, действащи, съединявайки се с мъжката.
Много е важно да се разбере силата на Вишнумайа, защото силата на Майка е да закриля вашата невинност, защото
това е най-важното. Така че силата на Майка е да пази вашата невинност. А силата на Вишнумайа е да закриля вашето
целомъдрие. Понякога вие не разбирате какво е целомъдрие и какво е невинност. Невинността е сила, която не е
задействана, както електричеството в нова къща. Електричеството съществува както съществува невинността вътре
в нас, но привеждането й в действие става чрез целомъдрието. Някой може да каже: “Сторих го много невинно.” Не,
той не може, защото каквото и да направите, ако то е невинно, не може да бъде вредно за вашия характер, за вашата
невинност или за вашата праведност. Така че онези хора, които казват подобно нещо като “Аз го направих невинно”,
грешат, защото ако невинно сте направили нещо, то се превръща в целомъдрие. Така че ако невинността се
практикува, тя се превръща в целомъдрие. Трябва да имате респект към вашата целомъдрие. Целомъдрието е силата
на Вишнумайа вътре в нас, силата на Гаури, чистата девица. Тя не действа. Знаете, че когато Вишнумайа беше
създадена, точно след нейното раждане тя беше убита от Камса. За да разберем значимостта на целомъдрието вътре
в нас, трябва да знаем, че то е основа на всички религии, дхарма. Докато нямате чувство за целомъдрие, не може да
имате дхарма. Дхармата става невъзможна, защото тя е основата. Това ще бъде къща от карти и ако нямате основата
от целомъдрие, тя ще рухне за отрицателно време. Така че целомъдрието е много важно и навсякъде на Запад то е
под заплаха. Ето защо Аз казвам, че е трудно да се посее семето на целомъдрието в тази страна. И в това, че тази
велика Пуджа се случи, че трябваше да бъде изпълнена тук, има някакъв божествен план. Днешната пуджа не е лесна.
Тя трябва да бъде направена от хора, които са много невинни, които са водили много дхармичен живот, които са били
много целомъдрени и са имали респект към своето целомъдрие. Но сега, тъй като сте светци, преди вас всичко е
чисто, защото сега водите свят живот. Затова целомъдрието е събудено отвътре и то работи във вас като Гаури, като
вашата Кундалини. Така, ако стигнете до същината на дхармичния живот, на праведния живот, на живота според
Сахаджа Йога, то същността е целомъдрието. Вие не можете да го “разнообразите”. Целомъдрието ви дава мариадите,
което означава определени граници. /Шри Матаджи се обръща към някого в залата: “Защо седите тук? Преместете се
по-натам. По-добре е да бъдете отпред. Вие не правите пуджа. Ако правите пуджата, тогава стойте тук. По-добре да
седнете, по-добре поемайте Моите вибрации отпред, тук застанете!/ Така че целомъдрието е това, което ви дава
мариадите, дава ви пределите. Как ви дава границите? Както ако в небето има светкавица. Когато двата облака, които
са - бихме казали – подобно на Сахаджа йогите, произлизат от морето и чистата вода е в тях, в тези облаци, и те
трябва да се излеят. Когато се доближат един до друг и пресекат границите на егото си или се борят един с друг, или
по някакъв начин се сблъскат, се появява това целомъдрие, тази светкавица. Светкавицата, която казва, че грешите.
Защо се карате помежду си? Защо кръстосвате егото си един с друг? Това е работа на сестрата. Вчера имахме много
ракхи-сестри. Работата на сестрата не е да взема нечия страна, а да покаже, че ако пресичате границата на братската
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любов, тогава ще има светкавици. Тази сила на светкавицата е част от силата на Шри Кришна, която Той извади от
самия себе си. Ето защо Той стана такава сладка, нежна инкарнация. Той изтръгна светкавицата. Той каза: “Сега ти
стана моя сестра и всеки път, когато хората се опитат да се държат зле, ти по-добре оправи нещата!” И ето как Шри
Кришна стана толкова благородна и много, както го наричат, романтична инкарнация, защото Той измъкна
сестринската част надалеч и по този начин изработи нещата. Но Вишнумайа, винаги беше вътре и работеше отвътре,
защото в едно семейство сестрата трябва да внимава братята да не се карат, да получават грижи, да не бъдат
предизвиквани от други, тя да им дава мариадите колко далече да стигнат. Колко далеч да се отиде? Това е много
важно, много важно е за всички нас да разберем , че Фройд и всички подобни глупави хора наложиха теориите си, за
да предизвикат Вишнумайа и така да имаме всякакви странни взаимоотношения, които са невъзможни, които са
грешни. Ако има някакви подобни връзки между братя и сестри, за седем поколения напред семейството ще страда от
ужасни болести, седем поколения! Но ако има друга връзка във фройдистки стил (между родители и деца – бел.пр.),
тогава четиринадесет поколения семейството ще трябва да страда. Така че ограничителните сили на Вишнумайа са
такива, че вашето его е контролирано, суперегото ви е контролирано, вашето семейство се контролира – всичко е под
контрол, под водачеството на тази чиста сила на Вишнумайа, която съществува във всички нас. А най-тъжното е, че
във всички западни страни Вишнумайа страда, Тя е абсолютно болна. Искам да кажа, че Аз загубих слуха си отляво,
защото нещата стигнаха дотам, че чувството за целомъдрие е напълно изгубено. Трябва да забравим хората, които
нямат подобно чувство, но сега сме Сахаджа йоги. Така стигайки до правилното разбиране, трябва да кажем, че все
още много хора робуват на смешни идеи, като “Аз имам добро приятелство с този господин” или “Аз съм много близка
с този и този господин”. Всичко това не са мариади. Не може да имате близко приятелство между мъже и жени. Не
можете. Напълно абсурдно е. Цялата култура на Запада е странна. Ако жена отиде на официален обяд, се предполага,
че от двете й страни ще седят нечии съпрузи. Ужасно! Цялата култура е смешна! Но на Изток това не е така, защото
Вишнумайа е против подобни неща. Тя ще гледа за това, съпругът и съпругата да седят заедно. Сега тук, както знаете,
целомъдрието толкова липсва, че нашата лява Вишудхи блокира. И когато Аз говоря за това, тя блокира още повече.
Когато кажете, че не сте виновни, вие всъщност го отдавате на Вишнумайа, на вашата собствена сестра, казвайки “Аз
не съм виновен”. Защото тя не харесва да носите вина. Съпругата може да харесва да носите вина, тя може да обича
това, че трябва да сте виновни, защото тя мисли, че нейната сила е пренебрегната и че пред нея стои някой, който й е
съперник. Но не и Вишнумайа, сестрата не постъпва така. А един брат и една сестра никога не са приятели. Сега седим
в една група, ето така – заедно. В която и да е група, те са брат и сестра, знаят, че съществуват като братя и сестри, а не
се залепват за един човек, не говорят само с един човек, не се сприятеляват само с една сестра. Както веднъж, помня,
имахме голям празник с така наречените християни, а по онова време трябва да имах най-малко тридесет братовчеди
и четирима-петима братя. Церемонията започна и между индийските християни имаше от всички социални слоеве.
Там имаше и няколко хаймани, мисля, които подхвърляха разни забележки за нас като сестри. Разбирате, нали? Не
знаехме, че имаме толкова много братовчеди. Те всички се развикаха, скочиха като пружинки и се хвърлиха да бият
онези момчета. И тогава осъзнахме колко много братовчеди имаме. Иначе никога нямаше да го разберем. Те си
стояха отделно, не говорехме много с тях, а помежду си - с нашите приятелки, момичетата си говорехме една с друга.
Внезапно открихме, че имаме толкова много братовчеди и толкова много братя и беше най-изненадващото, че имаме
толкова много братовчеди там. Те веднага скочиха в защита на целомъдрието на тяхната сестра, защото тя е
основата на тяхното целомъдрие. А обикновено не говорите много с вашия брат, нито брат ви говори толкова с вас, не
сте прекалено близки един с друг. Но във време на трудности, във време на мариади, във време на консултиране за
нещо, което е скъпо за семейството, тогава се появява сестрата. Неотдавна Моят собствен брат, по-малкият, ми
написа писмо, защото има проблем в семейството. Сега Моята майка не е там и обикновено сестрата е по-подходяща,
тя е повече на разположение, отколкото майката. Майката е толкова заета с цялото семейство, с цялата вселенска
работа, която върши. Така че сестринските чувства са много важни. Сега само си представете, че вашият ляв Вишудхи
е много зле. Така е, разбира се, защото никога не се грижим за нашето целомъдрие. Не уважаваме нашата
непорочност. В Индия не е така. Всички, мъжете и жените, уважават много своето целомъдрие. Веднъж попитах
няколко облечени по западному момчета и те казаха: ”Въпреки че сме правили всички тези погрешни неща, както и
там ги правят, през цялото време знаехме, че е нещо лошо.” Попитах ги: ”Как така?”. А едно от тях отговори: ”Има нещо
като сестринска връзка, сестринско отношение”. Но сега, Аз мога да кажа, че индийските мъже стават също като вас
на Запад и са загубили силата си да пазят своето целомъдрие, защото мислят, че не му дължат нищо. И ако основата
на вашето духовно израстване не съществува, ще рухнете за нула време. Затова съм казвала много пъти: ”Насочете



вниманието си към Майката Земя, към зеленината”. Зеленото е цветът, който ви трябва. Ако насочите вниманието си
върху него, тогава ще бъдете спасени от грешките на изневяра, които допускате през цялото време. Вие гледате
чуждите сестри, чуждите съпруги, чуждите дъщери. Така че връзката, която сега е изразена, както знаете, е тази на
дъщеря, на сестра и на майка, която е много, много чиста връзка. Толкова много, че се предполага, че сега използвате
вашите мозъци твърде много. Тогава защо вашето сърце блокира? Мислили ли сте за това? Защо сърцето ви блокира,
когато използвате Дясната страна твърде много? Коя е причината за блокажа на вашето сърце? Трябва да разберем
това чрез същото нещо. Да речем, връзката на Шива с Вишну се изразява по два начина. Първо, е женен за Парвати,
сестрата на Вишну, нали така? Тогава, коя е сестрата на Шива? Сестрата на Шива е Сарасвати. Ако се насочите
прекалено към Сарасвати, сърцето ви ще блокира. То има мариади. Ето как се осъществиха задължителните бракове,
чрез които бе изработена връзката със сестрата, за да запази тя мариадите на вашите чакри. Ако ги пресечете,
внезапно се оказвате наляво или надясно, защото сте пресекли мариадите на тази връзка. Тази сестринска връзка
съществуваше и при другите инкарнации също. Както Мохамед Сахиб, който имаше такава връзки – съпругата на Али
му беше като сестра, но тя беше родена и като негова дъщеря (на Мохамед – бел.пр.). Така че те (женските сили, шакти
на инкарнациите - бел.пр.) могат да бъдат родени като дъщеря или като сестра. Тя беше родена като сестра на Гуру
Нанака, самата Нанаки. Тя беше родена като дъщеря на Моматса. Така че тя би могла да бъде дъщеря и да бъде
сестра на инкарнация. Но сестрата и дъщерята са невинни, те се чистото целомъдрие. Помислете и за това, че онези
хора, които не могат да разберат важността на целомъдрието, как могат да говорят за каквито и да е закони! Защото
законите означават мариади и те имат своя истински смисъл чрез силата на Вишнумайа. Може да кажете, че да
откраднеш ничия вещ, също не е правилно, защото тя принадлежи все на някой. Но кой да ви каже? Кой е този, който
наистина ще ви каже, че това е грешно? Разбира се, има полиция. Но кой го е казал? Тези, които пишат законите ли?
Коя част от Несъзнаваното е действала? Това е работа на Вишнумайа, защото веднага щом откраднете нещо, се
чувствате виновни. В законите също се използва думата “вина”. А вината идва от Лявата страна, от Вишнумайа. Та
виждате колко е важно да имаме чувство за целомъдрие. Но хората сме много разделени. Тези, които имат морална
непорочност, може да нямат материална непорочност; онези, които имат материална, могат да нямат морална.
Моралното целомъдрие идва първо. Много е важно, защото то е вродено. И ако моралното ви целомъдрие е идеално
подхранвано, тогава автоматично се появява материалната непорочност. Но ефектът е същият! Дали ще печелите
пари, служейки си с измама в Сахаджа Йога, или ще мошеничествате морално, вашият ляв Вишудхи ще бъде блокиран
и целият проблем ще започне от ляв Вишудхи. Да предположим, че някой иска да прави измами в Сахаджа Йога, да
отмъкне пари от Сахаджа Йога или нещо подобно. Незабавно левият му Вишудхи ще бъде блокиран. Щом ляв Вишудхи
е блокиран, човек започва да се държи странно, така че целият блокаж ще излезе наяве. Ако станете също неморален,
лява Вишудхи ще блокира. Сега цялата вина идва от там. Грехът срещу Майка би могъл да бъде също едно
оскърбление. И във всеки случай, ако отговаряте на Майка. Виждала съм, че много хора имат навика да казват: “Не,
Майко.” Никога не бива да казвате “не” на Майка, защото ако кажете “не”, това означава, че натоварвате ляв Вишудхи.
Силата на Вишнумайа няма да толерира такова “не” за каквото и да е. Много хора имат навика да казват: “Не, Майко”.
Това не бива да се прави, защото след като лява Вишудхи е блокирана, всички леви чакри отслабва, защото чистотата,
която е основата на всички ваши чакри, е слаба. Затова е много важно да се разбере стойността на лява Вишудхи.
Всички ние блокираме в лява Вишудхи и не мислим, че тя е толкова важна. А тогава казваме: ”О, имам блокаж в ляв
Вишудхи – значи се чувствам виновен.” Не разбираме едно нещо, а то е: ”Какво съм направил? Пресякох границите,
ето защо то се появява там. Пренебрегнал съм нещо свързано с морала. Отнесъл съм се погрешно към Майка и към
Отеца, ето защо ляв Вишудхи блокира.” Ляв Вишудхи е показател за грешките, за неправилното, за греховете. Не
можем да си позволим да имаме блокаж в лява Вишудхи. Сахаджа Йогите не могат да си позволят лукса да имат
проблем с лява Вишудхи. За да прибавят към вината, те пушат, вземат сума неща. В Индия взимат това, което
наричате бетел или тютюневи листа, и мислят, че не са направили нищо лошо, но ляв Вишудхи блокира. Лява Вишудхи
е един вид входната врата към всички проблеми за вас самите. Така че внимавайте да не се чувствате виновни за
нищо. Още повече, че това е много голям омагьосан кръг. Например някой е направил нещо погрешно. Реших
доколкото е възможно да казвам в лицето на Сахаджа йогите какво не е наред с тях, независимо дали им харесва или
не. Разбира се, понякога се опитвам да им играя номера. Ако те не разбират какво им казвам, както се следва. И
тогава им казвам: ”Сега е по-добре да се махнеш, не мога де те държа повече в Моето тяло.” Така ги изхвърлям от
Сахаджа Йога. Щом като са вече извън Сахаджа Йога, поне главоболието ми престава. Виждала съм, че когато тази
негативност започне да действа, вместо да се обърнат с лице към нея, вместо да се обърнат към грешките си със



“Сгреших, не биваше да правя това, погрешно е да се прави”, хората започват да дават обяснения. Щом като започнете
да давате обяснения, лява Вишудхи започва да се превръща в голяма подута бучка и тогава няма възможност да я
пречистите, невъзможно е да я почистите. Така че хората започват да се обясняват: “Направих го, защото... Правя
това, защото...” Веднъж като е казано, че е грешно, е грешно. Трябва да приемете: “Добре, следващия път няма да го
направя, много съжалявам”. Но “съжалявам” изглежда е много трудна дума. Поне за западните Сахаджа йоги, а и за
някои индийски Сахаджа йоги е трудно да кажат: ”Съжалявам, много съжалявам”. Индийците никога не изпитват вина,
което е добра идея, но и никога не казват: “Съжалявам”, а то е съвсем същото. Сега човек трябва да разбере, че когато
сте извършили грешка, вие сте човешки същества. Да се греши е човешко, да са прощава е Божествено. Но трябва да
знаете, че сте сгрешили. Ако продължавате да давате пояснения, тогава едно е ясно - не разбирате, че Бог знае всичко.
Ако Той каже, че сте направили грешка, тогава е грешка. Как може да го оспорвате, как може да казвате: “Това е
причината, за да го направя, онова е причината”? Това е нещото, което трябва да се разбере. Защото е силата на
електричеството и вие трябва да разберете. Тя ви удря, тя ви разтърсва и тогава осъзнавате, че сте направили грешка.
Така че не създавайте сътресения за себе си. Не се дръжте по начин, че в края на краищата да завършете с шок.
Разбира се, силата на Майка е толкова все опрощаваща, силата на Садашива е толкова все опрощаваща, че ви се
позволява и ви се позволява да продължавате с всичко онова, което вършите за още известно време. Но е казано,
обяснено ви е, че то е погрешно. Но да предположим, че абсолютно прекрачите вашите граници, тогава незабавно
Вишнумайа се появява и цялото нещо бива разобличено. В Сахаджа Йога бивате изобличени. Така всеки трябва да
знае, въпреки че тази сила е толкова полезна, толкова насочваща, толкова подобряваща, укрепваща и подхранваща, и
закриляща, то това е до определена степен. След това тя става разобличаваща, защото не може да понася повече
глупавите проблеми. Така че ако продължавате по старому, тя просто ще гледа да ви изобличи. Виждали сте, че
хората са правили и правят всякакви мръсотии. Някои обичат да се хвалят: “Познавах много министър-председатели
и президенти, този и онзи.” А когато те умрат, биват разобличени. Никой не казва, тази или онази личност беше чиста.
Много малко водачи на нации имаха удостоверението, че са били много чисти хора. Чистотата е много, много рядка
диплома, защото веднъж като получите сила в живота, мислите, че ръцете ви са отвързани и че може да правите
каквото ви хареса, може да бъдете чиста личност, можете да бъдете понякога нечиста , да правите каквото ви си
искате. Бивате завладени от идеята: ”Имам всички сили, сега имам много добро положение”. И това се превръща в
пълна заблуда за вас самите и забравяте непорочността. Така колкото по-високо е поставена една личност в живота,
колкото по-висока позиция заема, колкото по-високо отива, както казвате, в глупаво разглезване на егото, толкова
повече се притиска левия Вишудхи. И така подобна личност потъва в лява Вишудхи, защото в дъното на сърцето си, в
Несъзнаваното (Себето – бел.пр.) той усеща вина и цялото това нещо се развива като вина, вина в лява Вишудхи. А
когато действа като вина в лява Вишудхи, тогава ситуацията е сложна. Защото такава личност става крайно
чувствителна. Казвате нещо на подобен човек и той се чувства още по-виновен. Опитвате да лекувате лявата му
Вишудхи, тя става дори по-зле. Много лоша е ситуацията с хората с ляв Вишудхи. А хората, които имат ляв Вишудхи,
винаги дават обяснения. Човек, имащ десен Вишудхи, ще бъде арогантен, но хората с ляв Вишуди по много ироничен
начин отговарят и дават обяснения за всичко. Каквото и да кажеш, те отвръщат: ”Не, Майко! Еди как си е!” И не се
спират до тук, а използват сарказъм. Ето защо на Запад хората никога не говорят прямо, а винаги саркастично.
Мислят, че да говориш прямо е глупаво, неинтелигентно, освен ако не говориш по много саркастичен начин. Знаете ли,
понякога е трудно дори да го направиш. А те говорят толкова неприятно. И тази нечестност идва чрез този ляв
Вишудхи проблем. Ако вашият ляв Вишудхи е толкова зле, не можете да постигнете нищо, което е благо, което е
красиво, което е ценно. Левият Вишудхи никога не може да оцени нещо. Тези, които страдат от ляв Вишудхи, не могат
никога да оценят друг човек, никога. Блокажът има собствено мнение и си мисли: ”Аз съм най-добрият”, защото трябва
да съществува. Този проблем трябва да съществува. Но как? Това е един вид извратено его, което не иска да приеме,
че някой може да е по-добър от него, че трябва да следва някого, че трябва да взима уроци от някой друг. Виждала
съм много примери и специално хора, които са с Мен. Открих, че те изпадат в проблеми с ляв Вишудхи много бързо,
защото не съблюдават протокола. Щом като започнат да не съблюдават протокола, развиват проблем с ляв Вишудхи.
Така че да бъдете с Мен е благословия - няма съмнение -, но също всеки трябва да бъде много внимателен, така че да
не грешите в протокола. Не се опитвайте да минавате напред, просто се отдръпнете. Някои хора имат навик да
прекрачват границите и в момента, в който го сторите, се образува блокаж в ляв Вишудхи. Всичко трябва да бъде за
вашата Майка, би трябвало да имате респект към вашата Майка, който е се ръководи от лява Вишудхи. Това е
дълбоко скрита сила на Шри Ганеша. Това, което наричате силата на Шри Ганеша, е лява Вишудхи, действаща като



чистота. Всички сили на Ганеша са изразени чрез ляв Вишудхи. Така тези, които вярват в Ганеша, в чистата невинност,
трябва да знаят, че в своето всекидневно поведение, във всекидневната се дейност, би трябвало да имат целомъдрие.
Ганеша е изразен като цвете на непорочността. И виждате че ако в Божествения план няма непорочност, как тогава
ще ограничите хората, как ще ги поставите на място, как ще ги пречиствате, как ще им помагате да еволюират? Да
предположим, че едно дърво расте и в това няма ограничение. То просто расте като едно диво нещо, то няма граници,
тогава какво ще получите от него? Нищо! Така че за да издигнете човека по-високо и по-високо, трябва да го
ограничите. Моят баща имаше навик да дава много добър пример за това, че ако имате малко пшеница, пшеницата...
/Моля, не безпокойте другите. Ако искате да излезете, може да излезете, но не смущавайте хората, движейки се
насам-натам./ Това e нещо друго. Всички тези неща не са нищо друго, а дълбок катаклизъм в ляв Вишудхи. Вижте,
цялата тази показност или смущаването, или опитите да се налагаш и да се буташ напред, или да си надут - всичко
това идва от ляв Вишудхи, защото искате да преодолеете вашия ляв Вишудхи и затова го правите. И тогава още
повече го натоварвате. Колкото повече се опитвате да го преодолеете, толкова повече го натоварвате. Сега да
разкажа историята за баща ми. Той казваше така: “Ако имате пшеница и я разпръснете, тя ще се разпилее, както прави
вниманието. Но ако я поставите в чувал, ще може да досипвате към нея и да натрупате количество”. По същия начин,
ако пилеете вниманието си без целомъдрие, то ще се разпръсква. То няма граници, няма форми, няма очертания. Но
ако го ограничите, тогава отивате по-високо и по-високо и можете да се достигнете висоти във вашия духовен живот.
Тъй като сте хора, които искат да водят много духовен живот, трябва да разберете, че лява Вишудхи трябва да бъде
коригирана. Как да коригирате лява Вишудхи? Понякога се чувствам много уморена, наистина, и просто се отказвам
от тези хора. Защото, ако имат блокаж и им кажете ”Имаш блокаж”, стават още по-зле. Що за омагьосан кръг е това?!
Какво е лечението му? Как да се разкъса омагьосаният кръг? Като застанете с лице към него. Трябва да кажете: “За
какво изпитваш вина? Ти правиш същата грешка отново и отново и все още продължаваш да я правиш.” Би трябвало
да се шамаросате, но вместо това хората започват да повтарят: “Не, Майко, не Майко, не, Майко”. Не на Мен, а на себе
си кажете: “Аз направих това днес, утре имам намерение да го направя, вдругиден със сигурност ще направя същото...
Спри, сега се спри и спри дотук.” Така упражнявате вашата сила на Вишнумайа. Силата на Вишнумайа трябва да бъде
неутрализирана чрез поправяне на вашите грешки. Но ако трябва да й бъде възвърната истинската сила, трябва да
използвате силата на Вишнумайа, за да бъдете разтърсени и само тогава можете да го постигнете. С този въпрос, с
въпроса за Вишнумайа Аз не се справям. Вие трябва да се справите. Ето защо мислех за тази пуджа, че когато правите
тази пуджа за Мен, ако Аз кажа нещо, то създава повече Вишнумайа. Но най-лесният начин да се справите с нещата е
да кажете: “Чувствам се виновен. Сега, край. Получих си наказанието. Признах се за виновен”. Както в съда – съдиите
казват, че сте сгрешили. Много добре, приемете това “Аз съм виновен”. Но без наказание. Не се наказвайте. Има два
начина хората да се самонаказват. Първият, когато някои хора се наказват, казвайки: “Няма да ям храната си”. Но
тези хора, имащи навика да се отказват от храната и всички подобни неща, могат също да станат агресивни, чрез този
навик да тревожат другите, като отказват да се хранят. Имам предвид, че човешките същества са много изкривени. Те
знаят как да се пекат на бавен огън през цялото време. Така че това не е начинът да се коригирате. Ако трябва да се
коригирате, то трябва да се обърнете към себе си по правилен начин. Да предположим, че сте сгрешили в нещо.
Тогава би трябвало да не правите нещо, което обикновено обичате да правите, за да се накажете. Съжалявам, но ще
трябва да не правите нещо, което обичате да правите. Например някой, който много обича градините и цветята, трябва
да се коригира. Направил е някаква грешка, тогава няма да вижда цветя за известно време. Просто да си затвори
очите за цветята. Или да речем, много обичате да пеете. Ако допускате грешки, тогава просто спрете да пеете. Ето как
трябва да разтърсите себе си. Трябва да знаете, че Вишнумайа е светкавица и лекцията трябва да бъде като
светкавица. Тя не може да бъда така мека, както Шри Кришна беше. Казвам ви нещо много силно и нека Бог събуди
силата на Вишнумайа вътре във вас. Тя е най-мощното нещо, което едно човешко същество може да има,
най-благоприятното нещо. Вие ставате свята личност. Това е един от начините за получаване на Божията реализация.
Това беше добър въпрос, уместно зададен в точното време вчера, за да установи вашата чистота. Не чрез правене на
бандани, поемане на вибрации от Майка и после изгубване на всичко това, не по този начин. А като коригирате себе си
от сутрин до вечер, като се обърнете към себе си, без да усещате вина и научавайки нови неща. През цялото време Тя
е Сестрата, която ви учи как да бъдете по-добри и по-добри, не Майка. Защото на Майка може да кажете: “Не, Майко”.
Но ако го кажете на Сестрата, електричество... Ясно е? Поставете пръсти в контакта и ще разбере. Никакви обяснения!
С това разбиране днес наистина ще направим Пуджа за установяване на нашата чистота. Целомъдрие в нашите
емоции и чистотата в нашия ум. Каквото и да сте направили преди, забравете го; забравете миналото. Много е важно



също да забравим миналото, защото то е много добър начин за обяснения: “Защото бях това, се случи еди какво си...
Майка ми беше такава, баща ми беше онакъв...” Майката, бащата - забравете всичко. Сега принадлежите към това
семейство, което е свято. Хора, които са светци, седят тук и вие сте сред тях. И автоматично тези закони ще започнат
да работят и Аз не ще трябва да ви казвам дали да бъдете приятелски настроен към тази личност или не към онази
личност. Вижте, интересът към другия пол през цялото време не е знак за чистота. Това е ужасно, абсолютно нелепо,
вие оглупявате. Като някои мъже, знаещи толкова много за това, което жените използват – парфюми и разни
подобни. Каква е ползата? Вие роби ли сте на жените или какво? Ставате експерти по такива безсмислици. Вие сте
мъже, живейте като мъже! А жените трябва да имат чувството за чистота вътре в тях, защото те са силите. Защо
искате да станете като мъжете? Защото, искам да кажа, вие сте силите зад тях и жените трябва да се грижат за
целомъдрието си. Ето защо трябва да кажа, че Аз трябва да се поклоня на индийските жени за това. Всеки трябва да
научи начина, по който те са смирени, начина, по който са чисти. Разбира се, има много, които също не са, но
скромността, която повечето от тях имат, е... Има само една категория, която не бива да има смирение. Това са
инкарнациите. Аз не мога да имам смирение, съжалявам, че трябва да го кажа. Има известни качества –много
радващи - които вие можете да имате, но Аз не мога. Аз не мога да смирявам себе си. Не мога да го направя,
съжалявам. От Мен не се очаква да го направя. Няма инкарнация, която да беше смирена. Те не могат, защото нямат
вина. Аз поставих толкова много виновни хора в Моя ляв Вишудхи, че ушите ми блокираха, опитвайки се да пречистя
тези хора. Ако вие можете да изчистите вината си, Моите уши отново ще бъдат отворени, Моите грижи ще изчезнат.
Така че най-учтиво ви моля да държите лявата си Вишудхи наред, не изпитвайки вина. Бъдете в центъра. Бъдете в
центъра! Наблюдавайте се и се обръщайте с лице към себе си, разтърсвайте себе си и се коригирайте. Само такива
хора ще се извисят. А другият начин е медитацията. С лявата ръка към фотографията, светлината там (свещта зад
лява Вишудхи – б.пр.), дясната ръка към Майката Земя, можете да справите. Поставете светлината ей там (на нивото
на чакрата –б.пр.), направете бандан на ляв Вишудхи. Можете да го постигнете. Но всички това се превръща в ритуал,
ако не го правите от сърце. Така че преди всичко обърнете се с лице, умствено го осъзнайте напълно и тогава правете
всички тези техники. Също го разберете емоционално - не бива да има вина във вашите емоции. Така с чисто
практическа цел не бива да използваме такива думи, които провокират нашата вина, а които изразяват смирение.
Смирената личност е много различна от скромната. Виновната личност е личност, която действа по принуда, под
натиск, а смирената личност е свободна личност. Тя е смирена в своята собствена свобода, в своята жизнерадост.
Като дърветата, когато са натежали от плод, те просто се навеждат, покланят се на Майката Земя. Същото е ако
отидете на морето - ще откриете, че всички дървета около морето, особено кокосовите палми, всички те са извити към
морето. Защото морето им дава тази особеност. Водата в кокосовия орех идва от морето. Така че всички те имат този
респект, това смирение спрямо морето. По същия начин, единствено личност, която няма вина, ще бъде наистина
смирена. Защото виновните хора, както ви казах, са агресивни чрез сарказма си, чрез грубите си думи, чрез дръзките
си отговори, чрез обясненията си. А смирената личност е свободна личност - свободата да бъдеш смирен, свободата
да бъдеш мек, кротък, да бъдеш състрадателен - и трябва да бъдете такива Сахаджа йоги, така че когато хората ви
срещат, да бъдат впечатлени от вашата скромност. Но смиреността не притежава никакво раболепие. У Мен липсват
напълно качествата невинност и смирение. Аз не мога да бъда смирена и вие не би трябвало да се опитвате да ме
смирявате, защото това не бива да бъде правено. Но когато ме срещне човек, никой не може да каже за Моето
поведение, че Аз не съм смирена. Аз действам като много скромна личност, мога да действам като много смирена
личност, но за да бъда много честна, ще кажа, че вътре в Мен няма никакъв вид смирение, никаква скромност.
Състраданието е много различно от смирението. Смирението е човешко качество, то е специално качество, което
само бхактите, поклонниците имат, това е толкова хубаво качество, да се обливаме с потоци от блаженство. Този,
който дава блаженство, не може да бъде смирен, защото блаженството не може да вземе нищо. Само човешките
същества са тези, които са смирени и които могат да го вземат, да го постигнат и да го приемат. А личност, която не
може да го вземе, е толкова самотна, толкова самотна. Такава личност не може да постигне приятелство с никого,
защото приятелството трябва да даде, да дава и да дава. Такъв човек е толкова сам и трябва да посреща всичко сам.
Само онези, които са смирени, могат да станат приятели един с друг, да споделят проблемите си един с друг. Аз не
мога. Защото вие нямате разрешения. Аз трябва да разреша Моите собствени проблеми. Така че само смирението
може да ви помогне да говорите и да се разбирате взаимно с вашите приятели и всеки да споделя вашите трудности.
Но отново Аз трябва да ви предупредя, защото това винаги се случва. Вашето смирение не бива да се превръща в
съчувствие. То е необвързано качество. Не е качество, което се обвързва с една или друга личност. То е смирен начин



на живот, в който не сте ненужно високомерен, не крещите на хората. Но в Индия казваме, че кравата е много смирено
животно. Тя дава мляко, осигурява всичко, никого не атакува. Така че смирението е такъв страж за вас. Разбира се,
хората понякога се възползват от смирения човек, това няма значение. Докато не сте загубили смирение, всичко е
наред. Но хората загубват смирение, когато другите се опитват да ги безпокоят. Тогава получават блокаж в ляв
Вишудхи и губят смирението си. А смирението е нещо, което не бива да губите, защото ако трябва да поддържате
връзката си с Божественото, то трябва да бъдете смирени. Няма друг начин. Ако не сте смирена личност, не можете да
задържите връзката. Вижте, това е като две качества, като на контакта и щепсела. Щепселът трябва да бъде щепсел,
контакт – контакт. По същия начин, ако искате да получите нещо от Божественото, трябва да бъдете смирени хора.
Чрез арогантност няма да го постигнете. Чрез агресия няма да го получите. Дори чрез това, което някои хора чувстват
- “Аз обичам Майка”. Но тази любов трябва да е изразена чрез пълно смирение. Това е единственият начин,
единственият канал, чрез който можете да подходите към Мен. Няма друг начин освен този. Така днес завършихме на
много високо ниво. Това е началото на Божествената реализация, но вие трябва да ускорите крачка с Мен. Не е лесно
да поддържате тази скорост с Мен. Така че трябва да се забързате с Мен. Ако трябва да вървите към Божествена
реализация, първо установете вашето ниво на чистота и смирение. Нека Бог ви благослови! Сега, за целта трябва да
съдите себе си. Искам да кажа, да прецените себе си. Не да поемате вина, а да съдите себе си: “Аз много нахална
личност ли съм? Тикам ли се напред през цялото време? Сядам ли непрекъснато пред някой друг? Опитвам ли се да
бъда високомерен и арогантен с Майка? Казвам ли “не” на Майка? Държа ли се като...?”. Вижте всички тези неща
вътре в себе си и за себе си. То не е за другите, за вас – да разберете: “Колко далече стигам? Самонадеян ли съм?
Надут ли съм? Правя ли неща, които не би трябвало да правя?”. По този начин навлизате във всички тези неща. Това е
симптоматиката, симптомите, идващи отвътре. И щом като разберете вашите симптоми, кажете: “О, аз съм това”.
Достатъчно. Не повече. Застанете лице в лице с тях. Кажете го на себе си. Щом като кажете “не съм виновен”, това не
означава, че не сте се обърнали с лице към симптомите. Обърнете се към тях!
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Пуджа за Наваратри Вегис, Швейцария - 19 октомври 1985 г. Днес е велик ден на Наваратри. Ние стоим на границата
между шестия и седмия ден. Шестият и седмият са дните, в които Махасарасвати приключи своята работа и започна
самото въплъщение на Шакти. И така, в дванадесет часа днес Деви поема Шакти върху себе си. Разбира се, знаете, че
двете - Махакали и Махасарасвати - са сили на Шри Садашива. Първо Адишакти оформи себе си като Махакали, която
е силата на желанието. Но всички тези сили не са нищо друго, освен силата на Божията любов. И така, в поредицата от
тази огромна любов на Бог, Адишакти първо трябваше да се превърне в силата на желанието. По същия начин
Сахаджа йогите, които са дарени с тази сила на любовта, би трябвало да са изпълнени с желание в сърцето си -
желанието да обичат. Това желание е доста по-различно от видовете човешка любов, които познаваме. При другите
видове човешка любов, когато имаме връзка с някого, обикновено имаме очаквания и ето защо много се
разочароваме. Очакванията ни препускат по-нависоко от нашето разбиране и реалностите. И така страдаме от
разочарования и рухнали надежди. А любовта, която би трябвало да подхранва и изпълва, се превръща в
неблагодарна работа. И когато това се отразява в хората, е желанието да бъдат обичани от всички, а не желанието да
обичат другите. Всички да ви обичат, но колко вие обичате другите е въпросът. Естествено - всеки за себе си, така че
наистина никой не обича. Но когато става въпрос за истинска любов, тогава жертвата става природа. Не го наричате
жертва, а привилегия. Ние казваме, че е привилегия да се дарява любов. Голям шанс е да можем да обичаме; огромно
щастие е, че можете да обичате. Да обичате и да давате е Божия благословия. Така че даването започва когато
осъзнаете - не разбирате - а осъзнаете любовта, силата на изразяването на любовта. Това е третата сила, която
започва да се изявява, защото след това, човек става активен, “крийашит”. Така започва действието за постигане на
състоянието, в което се дава любов. Като начало започваме да действаме по много начини. Както казах, започваме да
очакваме и си мислим, че обичаме другите, действаме за това. И в това безумие, че другите би трябвало да ни обичат,
да ни уважават, да си мислят колко сме велики, да ни признаят, започваме да обичаме нещо друго, което не е толкова
важно. И така, ние се насочваме първо към парите, парите се оказват много важно точка. Мислим си, че ако имаме
пари, хората ще ни обичат. Ставаме много могъщи откъм пари, хора на парите, богати. Така започваме да трупаме
пари, започваме да обичаме парите. Но парите не са истината; ние не обичаме истината. Обичайки парите, започваме
да мислим за проблемите с парите. Такива хора могат да станат алчни до такава степен, че стават алчни дори към
Бог. Всъщност те никога нямат пари, защото ако не можете да харчите парите си, вие нямате пари. Ако тези пари не са
на разположение, какъв ползата да имате всички тези пари? Ето защо тези хора имат проблеми, понеже обичат
парите, а не Всемогъщия Бог. Тревожат се за парите, а не за истината. После, с това те вървят към второ нещо -
властта. Искат да имат властта, искат да станат президенти, министри и бюрократи, и подобни. Желаят да имат
властта, мислят си, че имайки огромна власт, хора ще ги уважават и ще ги обичат. Но те се давят в страх. Това, което
получават, е страх, през цялото време страхуват. Също така хората на парите се страхуват. Ето защо в Библията е
казано, че възнаграждението за греха е страхът. Какво е грях? Грехът е да не обичате истината, това е грях. Когато не
обичате истината, това е грях. Така че когато започвате да се притеснявате за позицията си - както президентът смята,
че ще загуби работата си, или вицепрезидентът си мисли, че ще бъде уволнен, или премиерът си мисли, че може и да
не бъде избран, а бюрократите - че ще загубят работата си и няма да получат повишение или нещо такова - тогава ще
има проблем. Всички тези хора страдат от ужасно чувство на страх. Те нямат никаква свобода. Хората от тази
категория просто падат надолу толкова много поради страх, че са по-зле от хората с пари. Защото след като са
загубили - те са загубени, не биха могли да се възстановят. Никакъв шанс. Щом изгубите изборите, сте загубили всичко
и никой няма да ви погледне. Познавам хора, които са заемали висок пост и след като губят позициите си, никой не ги
поглежда; просто си ходят пеш, а иначе най-малко сто коли ще ги посрещат. А след като изгубят работата си, няма
даже кой да ги погледне, движат се просто като обикновени хора. Дори виждайки да се случват всички тези неща и
тази истина да се изправя пред тях толкова ясно, те не се придържат към нея, не осъзнават истината, нямат това
осъзнаване в себе си. Те разбират за известно време и го следват. После, когато този човек умре, човекът с парите,
богатият човек е забравен и никой не се притеснява за него, за богаташа. Напротив, след като починат хора като
премиерите и всички тези високопоставени лица, веднага започват да излизат книги за личния им живот, за всички
мръсни и ужасни неща, които са вършели, а също що за живот са водели. В живота им няма аромат, идеализъм, няма
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нищо. Защото не са разбрали отговорността, която имат към обществото и към себе си, и са направили бъркотия от
личния си живот. Ето защо се появява този вид реакция след смъртта. Онзи ден четох интервю с един много известен
актьор. Знам, че той е роден реализиран, но пропадна напълно. Той казва: "Мисля си какво толкова вредно има в
пиенето, какво вредно има в хазарта, каква е вредата от пушенето? Защото в крайна сметка ще умра и тогава кой ще
се притеснява? Да предположим, че се разболея от рак, какво от това? Така или иначе ще умра. Така че защо да не се
радваме на тези удоволствия в живота?" Ами смъртта? Вие продължавате. Тогава всичко, което сте правили, ще
излезе наяве и хората няма да искат да имат ваша снимка в домовете си. Децата ще плюят по вас. Какво ще кажете за
това? Животът не е тези три, четири години или десет години или петнадесет години от т. нар. успех. Но когато умрете,
цялата тази лудост ще изчезне и хората ще се натъкнат на истината за вас. Ето как тази сила да бъдете известни
свършва. Тази евтина популярност, това евтино отношение към себе си ви дава идентичност, която не се почита, не се
приема, никой няма да ви цитира като нещо велико. Това ще продължи известно време, но в крайна сметка подобен
човек не е дал нищо на човечеството. Ето как работи силата на Сарасвати. Хората се залавят за работа, за да
постигнат резултати и да влязат във властта. Но тази сила би трябвало да действа за откриване на истината.
Сарасвати би трябвало да ви даде връзката, чрез която да разкриете истината, че когато действате на тези странни
места и улици, откривате, че това не е пътят, че сте го пропуснали. Пътят е някъде другаде, изгубили сте го. Нека да
открием истинския път, защото този не носи радост. Този път бихте могли да научите от другите, от историята, от
толкова много други неща, както и от собствените си родители, от вашето общество и от себе си, а и от децата си. Ако
искате да се научите, това е качество на пуджарите на (боготворящите - б. р.) Сарасвати - те се захващат с гйана
(познание - б.р.), придържат се към реалността. Във Ведите, в началото на Ведите се казва, че ако от четенето на тези
четири Веди не получите вида - вида (видйа - б.р.) е познанието върху вашите нерви, което означава Реализация - няма
смисъл да четете Ведите. Така че първата работа на Сарасвати е чрез четене, през процеса на проявление на
Сарасвати, вие би трябвало да стигнете до момент, в който разберете, че това е луда гонитба и би трябвало да се
измъкнете, да излезете от нея. Когато това се случи, тогава Махалакшми Татва започва да работи във вас. Това е
третият Принцип, който започва да работи. Тогава Махалакшми Татва започва да изразява напълно своята любов
чрез еволюционния процес в човешки същества. Той (Принципът - б.р.) започва да еволюира и едновременно
наблюдава случващото се от двете страни (Махакали и Махасарасвати - б. р.), като свидетел, и използва своята
Махалакшми сила. В първата част от силата на Махалакшми, той започва да ни измъква от обичайното русло на
семейните и другите човешки обвързаности като власт, пари, похот и да се придвижва на по-високо ниво. Дава ви
една нова представа за известността, чрез установяване на истината, защото чрез силата на Махалакшми, вие
откривате истината за вашата централна нервна система, а в крайна сметка това е светлината на един просветен
мозък. Когато в дадена личност се проявява силата на Махалакшми, тя започва да мисли за другите. Не на
материално ниво - че хората страдат материално, например "Ами хората в Етиопия, кой ще ги спаси? Трябва да им
дадем някаква храна, да им дадем това, онова." Не. Те тръгват към корените на проблемите - "Защо?". Или не мислят,
че не бива да има равно разпределение на пари и богатство. Не, това е повърхностно. Защото където и да се прави
това, хората не са щастливи. Те чувстват, че нямат свобода. Хората, които имат пари, не са щастливи, защото имат
демоничен живот, в който са свободни и се държат като дяволи. Няма усещане за цялостност, няма чувство за
колективност. Когато станат такива, дори не осъзнават, че са се превърнали в демони. Всеки се превръща в нещо като
голям мъченик. Борят се за земи, борят се за народи, за права и правят какви ли не ужасни неща, започват да
унищожават хора, човешки същества. Всички днешни размирици са резултат от - най-вече на Запад, а също и във
всички арабски страни, бих казала - Дясната страна. А бъркотията на Изток е заради Лявата страна. Това е много
изненадващо, че където ... и също е много противоречиво. Това е странна дилема за Мен. Понякога не мога да разбера
как така, при все че са толкова взискателни към целомъдрието, че толкова се притесняват за целомъдрието и за
всичко това, а имат проблем с Лявата страна. Те правят пуджа, имат в себе си шраддха (вяра - б.р.); можем да кажем,
че са като католиците, никога не са били богати хора, с изключение на малцина, освен в Швейцария. Мисля, че тук
всички са богати, защото са толкова ориентирани към парите. Или пък хората, които са десностранни, когато
пренебрегват целомъдрието си, когато не се притесняват за Дясната си страна, те имат проблеми с Дясната страна;
много е изненадващо. Причината е, че когато се грижат за целомъдрието си, отиват прекалено навътре в това. Да
речем, че човек прави пуджа. Просто прави пуджа след пуджа, пуджа от сутрин до вечер, без никаква друга дейност.
Много лесно е да се направи пуджа, нали? Просто идвате, някой прави пуджа за вас, получавате вибрации, и така
благословени се прибирате вкъщи. Няма какво да се направи, никаква дейност. Така че липсва равновесие. Хората



правят пуджа и си мислят: "О, много добре направихме." Не, ако сте десностранни, тогава пуджата ще ви помогне, но
не ако сте левостранни. Разбира се, пуджата помага, Моята пуджа ще помогне, без съмнение, и за двете страни,
защото Аз не съм нито вляво, нито вдясно, нито никъде. И така, когато правят пуджа... Да предположим, че се прави
пуджа на Деви. Вие не знаете, но в Индия притежават огромна смелост да правят пуджа на Деви. Сапташати - това е
начинът, по който хората я правят, когато имаме такова нещо, те биват обладани, не могат да разберат. Най-напред
имат статуя на някой (аспект - б.р.), направена от някой ужасен човек. Когато правят пуджа на тази Богиня, те се
страхуват от Бог. Иначе всичко е наред - имаме храмове, където също - можем да кажем - има свайамбху на Майката
Земя, които са почитани и всичко би трябвало да е наред. Но не - те биват обсебени. Защо? Тъй като повечето от тях,
повечето от тези храмове са преследвани и навестявани от (мъртви - б.р.) духове. Защото там вършат всякакви
тантристки неща. А когато хората отидат, за да направят пуджи там, какво се случва с тях? Те биват атакувани, стават
по-левостранни. Сега мюсюлманите и другите, които вярват в Бог, който е ниракара, който е безформен, отиват в
Дясната страна. Съществува безформен Бог - хубаво. (Те казват - б.р.) "Безформеният Бог е навсякъде - в мен, в теб,
всичко там е Бог, всеки е Бог." Дори и да сте дявол, сте Бог. Започва се с принципа, че не няма нищо нередно в никого,
че всеки е Бог. Така отиват в свръхсъзнанието и стават демонични. После, трябва да се бият, защото са дяволи.
Дяволите трябва да се бият, как иначе да оцелеят? Те се бият, нападат, отиват в други страни и ги нападат, покоряват
ги, през цялото време мислят как да са агресивни към другите. По един много фин начин нападат; днес на Запад
медиите са толкова агресивни. Съществуват толкова различни начини за агресия, за тях агресивността е нещо много
дхармично. За едното нищо. Ще задават директно арогантни въпроси, обидно и жестоко; стават толкова жестоки. Ето
така започва бъркотията, когато започнем да използваме силата на Сарасвати или силата на Махакали по неправилен
начин. Ето защо в Сахаджа Йога преди пуджа трябва да се захванете с много дейности. Трябва да украсите залата, да
аранжирате цветята, да организирате всичко прекрасно. Вижте розите колко са красиви. После, започвате да се
балансирате чрез всички тези действия, които вършите. И тогава сядате за пуджа. Също както през деня работите, а
през нощта да спите. За да си почивате, за да полегнете, трябва да сте (били - б. р.) активни. както хората изкачват
Хималаите, за да постигнат медитация. Защото, след когато сте уморени, после можете спокойно да се отпуснете.
Иначе ако вземете някой - да речем - от Швейцария, някой забързан човек за медитация, ще е трябва да го залепите,
за да се укроти, защото ще е като обезумял, нали знаете, през цялото време. Ще подскача през цялото време. Така че
активността трябва да е преди пуджата, равновесието трябва да се установи. Така че жените трябва да изберат сарита
и блузи и разни други неща и трябва да се погрижат за поставянето и аранжирането на цветята, организиране на
нещата. Много дейности! Ние трябва да пътуваме. За англичаните беше нужно да пропътуват целия път от Англия до
тук, да организират парите, стаите и всичко, да отидат към бъдещето (Дясната страна - б.р.), да помислят какво ще
плащат, как ще изплатят заемите си. Цялото това планиране за бъдещето трябва да го направят преди да дойдат в
Швейцария. Швейцария е най-активното място и е добре да има пуджа тук, така че те да не са толкова активни. Ето
как Деви организира всичко. Така че издигането започва да се развива чрез играта на Деви и това е Наваратри. Ето
защо Наваратри е най-важната пуджа във вашето извисяване през вековете. В Сахаджа Йога Наваратри е
най-важната пуджа. Въпреки че можем да кажем, че в съвременната Сахаджа Йога този ден е Сахасрара, защото така
получавате вашата Реализация. Но ако погледнете всички исторически събития в еволюцията, Наваратри е тази,
която ви е довела до Сахасрара. Без помощта на Деви в различни етапи от вашето израстване не бихте били в
състояние да получите своята реализация. Така че всички стъпки, които сте направили в миналото, днес са почитани
и са израз на благодарност към Деви за това, което е направила, за да ви изведе до тук. Това е нещо като
благодарност. Без Нейната работа нищо не би могло да се случи. Така че когато четем за Деви, за Нейните
превъплъщения, за това как Тя идваше на тази земя, за да спаси своите бхакти - хората, които се опитваха да се
извисят, за да прекосят Бхавасагара (Океанът на илюзиите - б.пр.) - колко усилено Тя работи, как се бори с демоните,
как воюва, как Тя сам-сама уби демоните и пое върху Себе си отговорността да накара хората да прекосят
Бхавасагара... Гуруто ви даде сили, научи ви на дхарма, но Тя е Тази, който ви изведе. Дори дхармичните хора не
можеха да го направят поради демоничния натиск. Тя е тази, която се биеше сам-сама чрез Своята разрушителна
сила. Поради Своята любов Тя се би и Тя ви изведе до това ниво. След което инкарнира в една по-мека форма. Дори и
във времената на всички Гурута Тя прие формата, както знаете, на Джанаки - дъщерята на Джанака; после Фатима е
дъщерята на Мохамед Сахиб, а Нанаки е сестрата на Нанака. В тези форми тези сили поддържаха и подхранваха Гуру
Татва (Принципа на Гуру - б.пр.) и по-късно, а понякога по-късно или едновременно с това се въплъщаваха в по-меки
форми, за да помогнат на хората да се издигнат. Така че днес е ден за благодарност. Както Гуру Пуджа е ден за



благодарност към своя Гуру, този, който ви съветва, който ви е казал истината, този, който ви е научил на истината и
ви е дал Реализация. А Деви Пуджа е благодарност към Тази, която без ничия помощ, просто като една много любяща
майка, ви защитава под Нейното сари; която се бори за вас, воюва с всеки ваш враг наоколо, с всички съществуващи
проблеми, а накрая ви издигна до Сахасрара и тогава ви даде Реализация. Това е истинска благодарност към
Майката. Така че можем да кажем, че Наваратри е като Ден на Майката, където вие изразявате своята благодарност
към Нея, която просто непреклонно, непрестанно работеше за Своите деца. Качеството на Майка е много по-важно от
това на Гуру. Защото гуруто е този, който ви обучава, който ви прави умели. Но Майката прощава, Тя ви обича, Тя ви
поддържа и ви учи как да обичате. Има огромно търпение и огромна любов и прави всичко сама, не очаква нищо от
вас. Абсолютно безкористно. "Безкористно" е твърде слаба дума, бих казала; това е едно всеобхватно състрадание,
което поглъща всичко нередно, разтваря го, смила го, абсорбира го. Така че Наваратри е един велик ден за всички
Сахаджа йоги. Защото тогава Тя прие формата на Сита, като сила на Шри Рама - един тих потенциал, страдаща. Колко
много Тя страдаше, колко много неща понесе върху Себе си! После прие формата на Радха. След това дойде като
петте сили на Сарасвати, като петте съпруги на Шри Кришна. После дойде като Мария. Според Мен това бе
най-голямото страдание - да види Сина разпънат на кръста. Страданието - мълчаливо, търпеливо страдание - Тя
трябваше да мине през него. Да наблюдава цялата тази драма беше прекалено. Тя трябваше да премине през всичко
това, за щото всички вие трябваше да прекосите вашата Агния чакра; Тя трябваше да пожертва Своето дете. Лесно е
за един баща да направи това, за една майка е изключително трудно. Сега вие всички сте майки, толкова много от вас,
вие ще знаете какво е да имате дете и как се чувства човек. След като извърши това, Тя достигна състояние, в което
да ви даде да получите вашата Реализация. Това е работа за огромно търпение, както знаете. Тя е огромно търпение и
разбиране. С течение на времето човешките същества, без съмнение, са се еволюирали за Реализацията, но също така
се развиха по един много странен, глупав, изкривен и безсмислен начини. Невъзможно е да се разбере как се
навъртат с глупавите си идеи и колко проблемни могат да бъдат. Могат да са много нечестни, странни, проблемни до
такава степен, че понякога дори е трудно да се прости. Въпреки това днес мнозина от вас са тук в Европа, в земята на
Гуру. Тук откривам тези, които са получили Реализация. Така че гордостта на Майката, радостта на Майката, не
познава граници без съмнение. Толкова велико нещо е да вижда Своите деца да седят тук, да получават всички сили
от Нея. Сега, в тази ситуация, трябва да знаем първият принцип, с който всичко започна. Това е силата на любовта.
Силата на любовта е тази, която ви доведе до това състояние и силата на любовта е тази, която ще се прояви и изрази
и вие ще еволюирате. Но след идването в Сахаджа Йога също изкушенията стават по-фини и по-фини. Ние се
опитваме да практикуваме Сахаджа Йога, опитваме се да разпространяваме Сахаджа Йога, понякога просто заради
силите си. Може би се чувствате самотни и искате да има повече Сахаджа йоги. Може би го правите, защото мислите,
че това е начин, да разпространите силите си. Дори при проблемите с лидерството откривам проблеми на егото.
Някой е поставен за лидер, веднага друг се чувства зле, разни такива неща се случват. Наблюдавам как протича
драмата, карат се като малки деца. Какво е това лидерство? То е толкова изкуствено, даже не е отбелязано в нито
един вестник. Както има имитации на правителства, ние имаме имитация на лидерство. Така че после хората се
сражават за това и то става по-фино - борбата за власт става по-фина. И отново идват проблемите с парите. Някои
хора мислят, че Сахаджа Йога е много добър начин за печелене на пари. Или други мислят: "Възможно е да забогатеем
с много пари, защото Майка благославя хората с пари, с богатство, така че нека бъдем в Сахаджа Йога”. Но без да се
харчите и стотинка, разбирате ли, само да управлявате парите. Не, не е точно така. Точно обратното е! И това е друга
дилема, че в Индия, която е бедна страна, в сравнение с всички вас, всеки дарява пари. Всеки член на
попечителството във всеки център, където има настоятели, трябва да дари най-малко пет хиляди рупии, за да стане
член на настоятелството. Разбира се Аз не получавам нищо от това, но самата Аз трябва да съм дарила не знам колко,
колко ли много съм дала, за да стана попечител на Сахаджа йогите. Но вие трябва да дарявате. И когато пак станете
алчни, това означава, че отново се случва същото. Имате баланс по сметката, но източникът е изчерпан и за вас не
остава нищо. Балансът ви трябва да бъде с Бог. Тогава Той ви дава по-голяма лихва отколкото е капиталът.
Съществува ли банка, която прави това? Поне не и Швейцарската банка – вие трябва дори да платите, за да държите
парите си при тях. Ето как е. Би трябвало да се доберете, винаги се опитвайте да стигнете до източника. Това става все
по-фино и по-фино, в смисъл че хората си мислят, че децата им са реализирани души. Добре, и какво от това? Те не са
богове, нали? Хората толкова се увличат с децата си... Имам предвид, че това е още една глупост, в която изпадат
жените. Но за тях детето им е толкова важно, че направо се слепват с него. Искам да кажа, първо пренебрегваха
децата си, сега са толкова привързани към тях, че изглеждат като залепени през цялото време. И подобни деца не



могат да растат както трябва, докато не им дадете свобода. Дайте им пълна свобода да израснат. Но ги насочвайте,
разбира се, че те са величествени хора, което означава, че са Сахаджа йоги, че са родени реализирани като Сахаджа
Йоги и как да се държат като добри Сахаджа йоги. Поддържайте връзката с тях, говорете с тях, кажете им за това как
да развиват самоуважение в себе си, че те би трябвало да бъдат такива. Не да ги залепвате към себе си. Това не е
начинът. Децата никога няма да израснат правилно, дори физически, ако ги залепите към себе си. Сега виждам, че на
Запад изникват нови идеи - че децата трябва да бъдат залепени към майките си. Това е преминаване от една в друга
крайност. Децата стават много левостранни. Дори и да са пораснали на години, няма да са пораснали в като ум, няма
да са израснали като поведение, ако са залепени към майка си. Няма значение ако плачат за малко светлина, но
децата трябва да бъдат научени да спят отделно от своята майка. Не бива да носите през цялото време децата в скута
си, изобщо няма нужда от това. И това не го иска детето, майката е тази, която иска това нещо. Виждала съм също как
някои бащи са залепени към децата си и по-късно казват: "Майко, детето ми е толкова глезено; той е такъв, той е
онакъв." Такива деца ще бъдат обсебени много бързо, ако ги направите зависими от вас, много бързо ще бъдат
обсебени. Ако ги направите прекалено независими - "Сам отговаряш за себе си" - това е другата страна. Както когато
бяхме в Окстед, едно седемгодишно момиче идваше и ни носеше вестници. А беше дъщеря на лорд. Към пет сутринта,
в онзи студ изминаваше целия път нагоре със своя велосипед, за да доставя онези вестници. А когато казах на майка
й: "Какво правите? Това е много опасно; това дете е в опасност, тя е момиче, как може да й го причинявате?", тя
отвърна: "Не, не, тя трябва да бъде самостоятелна." И така, едната страна е да бъдат прекалено независими, а другата
– да ги залепите. Това пак е същото отношение на притежаване, на собственическо отношение - “Това е моето дете,
трябва да се погрижа за моето дете. То е реализирана душа" и т.н. Не само вашето дете е реализирана душа, всички
деца в Сахаджа Йога са реализирани души. Какво правите за другите деца? Или ви е грижа само за собственото си
дете? Би трябвало да стане навик ако купувате нещо за детето си, да купувате поне още две неща за друго дете;
купувайте по-добре неща за друго дете и по-малко неща за своето дете. Нека детето ви споделя нещата си с другите. А
когато купувате нещо, нека да е такова, че то да може да го сподели. Научете го да споделя. Защото въпреки, че са
реализирани души, с такива родители ще се превърнат отново в старите алчни хора, свадливи, които се карат, бият
един друг и си създават проблеми. Така че бъдете внимателни. Като реализирани души ще се изненадате колко
изключително, изключително подходящи ще са за вас. Дайте ги на други Сахаджа йоги да се занимават с тях, да
отговарят за тях, нека се грижат за тях. И чувството за хомогенност идва чрез децата, децата са тези, които се
свързват едно с друго. А не - "Не ми пипай детето! Това е моето дете!". Веднага затваряте вратата щом дойде някой.
Това е връщане назад, каквито са били вашите майки. В Сахаджа Йога не се води война. Ние сме под управлението на
Бог. Трябва да осъзнаете следното: няма нужда да търсите всички тези безполезни неща, тези удоволствия от живота.
Разберете вашата отговорност, че сте Сахаджа йоги - в началото, в края и по средата. А като Сахаджа йоги, какво е
вашето задължение? То е да бъдете напълно отдадени на подобряването на другите и на благосклонността към тях.
Това е единственото нещо, което ще ви подхрани, за да се издигнете. Ако се грижите за децата си по този начин, като
луди, това няма да ви помогне - ще имате проблеми. Ако пренебрегвате децата си, ще имате проблеми. Така че
установете се в центъра и бъдете свидетел на всичко. Това е много често срещан провал в началото на всеки, който
идва в Сахаджа Йога. Ще Ми изпращат списък с пет поколения от тази страна (на майката - б.пр.) и пет поколения от
другата страна (бащината - б.пр.). “Бащи ми, моите братя, сестри, този, онзи, братовчеди ми е болен. Моля Те, Майко,
насочи вниманието Си." А когато насоча вниманието Си, то се връща обратно, не мога да открия това нещо. То започва
така за начало - добре, в началото си казвам: "Добре, току-що са влезли." Но вие не знаете, че това са пипалата, които
ви дърпат надолу, които не позволяват да се издигнете в Царството на Бог. В Божието царство за всичко ваше - даже
за косата ви - се грижи Всемогъщият Бог; за всяко нещо. Можете ли да разберете, можете ли да осъзнаете това?
Всичко е създадено от милиарди и милиарди и милиарди сили на Ади Шакти. Какво можете вие да направите сами?
Нищо! С изключение на това да се тревожите и да се безпокоите. Така че ако просто повярвате и допуснете тази
възможност днес, че сте в Царството на Бог, което е действаща доброжелателност... Неговата природа е да действена
доброжелателност, както казваме хийта. Ако сте болни, това е за ваше добро; ако сте добре, това е за ваше добро. Ако
имате пари, то е за ваше добро, а ако нямате пари, пак е за ваше добро. Всичко е за ваше добро в Царството божие. Не
съдете според собствените си стандарти. Кой мислите е толкова доброжелателен в този свят, освен Аз? Наистина, в
истинския смисъл на думата? Да предположим, сте вземете един много богат човек, той доброжелателен ли е? Не.
Щастлив ли е? Не. Уважаван ли е? Не. Най-малкото трябва да е реализирана душа, за да е поне близо до това
описание. И ако трябва да се издигнете до Царството на Бог, трябва да знаете, че всичко се извършва чрез Неговата



сила: вашето действие, вашето бездействие, съня ви, всичко се извършва чрез Неговата сила на любовта. Любовта
никога не може да навреди, никога не може да унищожи. Навлезте малко в нея и тя ще излее дъжд от цветя върху вас.
Но Аз разбирам вашата природа. Да речем сте левостранна личност. Виждам, че предимно левостранните желаят да
Ми правят пуджа. А десностранните организират. Направете обратното. Трябва да познавате своя характер, да се
балансирате и след това да влезете в Царството на Бог. Все едно влизате през врата и имате прекалено голям товар
върху гърба си - означава, че сте левостранна личност. Тогава преместете част от товара от гърба на главата си и
влезте. Но ако имате прекален товар на главата си, сложете го на гърба си и влезте. Понеже сте уморени, го правите
всеки ден. Да предположим, че тази ръка е изморена (Шри Матаджи показва дясната си ръка), го слагате в лявата
ръка. Виждала съм в самолет, когато пасажерите се разхождат, те се държат с едната си ръка и автоматично, когато
тази ръка се измори, се хващат с лявата. Автоматично. Те не са Сахаджа йоги. И в живота, по същия начин, ако сте
работили прекалено много с едната страна, опитайте се да поработите с другата и да се уравновесите. Наваратри е
деня, в който да се балансирате. Тези, чиято дясна ръка е уморена, ще получат сила от лявата. Тези, при които е
изморена лявата ръка, ще получат сила от дясната ръка, за да споделят товара. Така че онези, които имат проблеми с
парите, ще решат паричните си проблеми. А онези, които имат проблеми със съня, ще решат проблемите си със съня.
Но човек може да се запита тогава какво да се прави ако има и двата (проблема - б.пр.). Познавам такива хора,
живяла съм в тяхната страна. Когато имат повече власт, си спят; както и когато имат пари, не ги е грижа. Така че какво
да направим за тези хора? Разбира се, Аз няма да ви кажа, но нещо трябва да се направи. Човек трябва да изработи
нещо. Някои направо не се помръдват, а ако им се направи забележка, отговорът е: "Знам, знам, че спя много. Знам, че
съм такъв. Знам. Знам." Това е. Тогава какво да им кажете? Това ви спира напълно и не можете да отидете по-далеч.
Щом като знаят, какво повече да се каже? Това е като огромна планина, готова да се срути отгоре ви. Така че трябва
да се направи нещо. Всеки трябва да стори нещо. Някой вече действа. Да речем, че някой върши нещо, а друг не
помага. Тогава не става... не може да се завърши. Това е колективна работа, не можете, сам човек не може да я
свърши. Виждала съм да става точно така. Това е колективна работа. Така стигаме до положението, че днес
Наваратри не е работата само на Майка, на това, което е направила досега, но е работата на всеки един от вас. Аз не
мога да го направя сама. Ако можех, нямаше да има нужда да сте тук. Щях да построя самолет, да ви вкарам вътре,
побутвайки ви оттук-оттам, да го затворя и да ви пренеса там. Това е невъзможно. Всички вие трябва да се понесете
на собствените си самолети, да ги построите и сами да се грижите за тях, с достойнство - а не като малки деца. Така че
трябва да съзреете. А за целта, зрелостта е нещо колективно, което трябва да се случи. В началото, в училище, ще ви
научат, че две плюс две е равно на четири; добре. Но когато отидете в колеж, трябва да смятате сами, сами да решите
задачата. И това е се случва днес. Сахаджа Йога е хубаво нещо, вие получавате вашата Реализация в тези днешни
времена, но узряването трябва да се случи, иначе е безполезна. Всичко е наред, докато е все още семе, но след като е
покълнало, то трябва да се превърне в дърво, иначе е безполезно. И това всички вие трябва да го свършите заедно,
помагайки си взаимно, разбирайки се един друг. И всеки един трябва да го изработи. Дори един човек да страда, Аз
страдам. Цялото нещо е станало колективно. Деви стана колективна. Това е рисковано начинание, рисковано е, зная,
твърде рисковано е. Нямаше друг изход. То е като разпъване на кръст на всяка частица от Вашето тяло, на всяка ваша
клетка. Но всичко е наред. Така че днес, вместо да се чувствате виновни, трябва да сте изпълнени с огромна смелост
и огромен ентусиазъм, защото знаете: "Трябва да го направим, Майка ни е дала силата. Можем да го направим, нищо
не бива да ни пречи. И ще си помагаме един на друг." Някой прави нещо, никой няма да го погледне, вижте. Няма да се
помръднат - "Аз знам, че си седя. Знам и не се притеснявам, защото го знам." А в Сахаджа Йога това е станало още
по-фино - "Искам да направя нещо, но вътре в мен има бхут, което не ми позволява да го свърша." Така че се
измъквате, благодарение на вашия бхут; ето това е. Всички тези аргументи са глупави, нямат никаква стойност в
Сахаджа Йога. Това означава, че не сте разбрали смисъла на Сахаджа Йога, не сте разбрали собственото си значение
и нямате уважение към живота си. Това е то. Ако се отдавате на подобно мислене, то не е добре. Но днес трябва да
обещаете на себе си и на Мен, в сърцето си, че ще бъдете изпълнени с ентусиазъм и с тази шакти. Настъпи времето,
което ще ви направи истински йоги, с пълна отдаденост. Представете си тези хора от ООП какви неща вършат без
страх. Искам да кажа, че виждате всякакви хора около себе си, които даже през Кали Юга са посветени на нещо
безсмислено. Защо не можем да сме посветени на нещо толкова значимо? Те не се страхуват от нищо, те са такива
смелчаци. Защо и ние да не бъдем такива? Какво не е наред с нас? Така че всеки един от нас има този ентусиазъм - "Аз
само по себе си съм институция. Когато ще правя нещо, няма да се възползвам от живота в ашрама - да си седя
хубаво в ашрама, видите ли, понеже там е много хубаво и евтино." Не. Също така ще излезем всички и ще си намерим



място някъде другаде. За момента ашрамът става. Но после отстъпете място на другите, които идват. Напуснете го.
Излезте навън и работете. Но докато сте в ашрама - "Това е моята къща, дадох пари за това, това са си мои мебели..."
Всъщност, би трябвало да знаете как да живеете с малко, със съвсем малко, както се казва - с нищо. Разбира се, сега
усещам, че в повечето ашрами има толкова много мебели, че е по-добре да се живее с едното нищо. Така започва тази
тапасйа (покаяние, аскетизъм - б. пр.). Сами започнете тази тапасйа. Но тогава чувам: "Майко, аз съм на тапасйа, ям
само веднъж." О-о, а кой ви моли да сте на тапасйа? Наслаждавайте се! Радвайте се вашата тапасйа! Тогава е
Сахаджа, в противен случай са глупости. Радвайте се, ако можете да се наслаждавате на вашата тапасйа, тогава сте
Сахадж, с ентусиазъм. Погледнете онези хора от ООП, вижте ги. Казват ли "Ние караме тапасйа."? Нищо подобно.
Имате примери с хора около вас. Но не можем да говорим, че са обладани от бхутове. А дори и да са, какво се случва с
вас? По-добре да сте обсебени от Сахаджа бхутове, за разнообразие, ако това само е начинът, по който можете да
бъдете мотивирани. Затова кажете на своя ум: "Никакви обяснения, нищо подобно. Ще ти покажа работата си." Но ако
вниманието непрекъснато иска да се покажете или се опитвате да бъдете във Моето внимание, или да бъдете в
контакт с Мен, да Ми пишете, или нещо подобно, това изобщо няма да ви помогне. Аз съм просто едно огледало и вие
виждате вътре в Мен себе си по един истински начин. И това огледало също така е пълно с майа. Така че някой дявол
може да се погледне в това огледало и да види себе си като светец. Ако има его, може и да заприлича на светец за
себе си. Или ако е левостранна личност, може и да си помисли, че е въплъщение на Бхайрава, възможно е. Но ако е
честен, може ясно да види, че е най-висшият сред висшите, че е Сахаджа йоги. И докато и не видите себе си по този
начин, знайте, че това е майа. Така че осъзнайте, че сте постигнали много чрез получаването на Реализация, чрез
издигането ви много над всички тези дребнави представи. Всяка идея е маловажна, независимо дали става дума за
икономика, политика, философия, всеки -изъм, всяко нещо е незначително за един Сахаджа йоги, защото хората не
знаят ей толкова за Божието царство. Те говорят само за икономиката. Не знаят нищо за Неговата политика. Не знаят,
че съществува чудодейна сила, която управлява цялата Вселена и която е толкова ефективна, която никога не се
проваля, толкова е навременна, така чувствителна, толкова интересна, драматична. Вижте как получихме всички тези
неща, за нула време. Как стигнахме до това място. Трябваше да имам тази пуджа тук. Всичко това го знаете - как
дойдох тук. Вижте как работи чудото, как работят силите на Божественото. Бъдете точния инструмент на
Божественото. То притежава още една сила, както ви казах, притежава центробежна и центростремителна сила и
може и да бъдете изхвърлени. Така че по този въпрос бъдете внимателни, погледнете на себе си правдиво, не се
глезете чрез егото или мръщете чрез суперегото си. Просто виждайте себе си като мощен инструмент на любовта. Но
не бъдете неразумни в любовта. Постоянно, красиво, нежно се грижете за нея. И толкова много сила може да се роди.
Вие ще се изумите, че водата, която ни изглежда нещо толкова лекомислено, има такава огромна сила в себе си. Вие
знаете за хидростатиката. Майка Земя, която изглежда толкова обикновена - върху нея стъпваме. Тя ни привлича към
нашето Себе. Самата тя се върти с такава скорост, придържа ни към себе си, извършва хиляди и хиляди страхотни
неща - тази велика Майка Земя. Изглежда толкова обикновена. И е толкова мощна. Вие бяхте създадени по същия
начин, по който е сътворена Тази Ганеша Татва, която е толкова страхотна. Тази Наваратри би трябвало да ви даде
тази сила, тези девет сили на деветте чакри. Вие вече познавате седемте чакри. Над тях вие ставате самият господар,
а след това ставате самата сила. Бог да ви благослови! [По време на изпълнението на самата пуджа, докато се четяха
108 имена на Шри Матаджи, Тя коментира значението на името Шубхакари с думите: "Доброжелателност - Шубха,
Шубха. Шубха е също благоприятност смесена с доброжелателство."]
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Пуджа за Дивали Тиволи, Италия - 17 Ноември 1985 г. Днес сме се събрали тук, за да отпразнуваме Дивали,
Дийпавали (редица от светлини – б.пр.). Може да се каже че истинският Дивали се оформя едва след появата на
Сахаджа Йога. Въпреки че преди имаше много красиви светилници, както и масло, което да гори, липсваше искрата,
която да възпламени дийпа и фитила, който наричате бати. Тази искра е вашата Кундалини. Без нея красивите лампи
бяха излишни, безполезни, безсмислени. Голяма благословия е, че в днешни дни толкова много светлини са запалени
и така имаме Дийпавали на човешките сърца. Когато се превърнете в светлина, вече не се тревожите за лампата, за
това как изглежда тя и от какво е направена. Всичко това вече е свършено. Вие трябва да се грижите само за пламъка
и за маслото, защото именно то гори и дава светлина. На санскрит, на езика на боговете, маслото се нарича снигдха,
т.е. нещо меко, подвижно. А снеха означава приятелство в любовта. А поетите на други езици са използвали тази дума
с различно значение, наричайки я неха. Всеки поет, всеки светец е използвал тази дума в прелестната си поезия, без
значение дали са били в уединение или са били събрани в Йога, в единение. Именно тази любов дарява светлината.
Ако маслото е нечисто, замърсено, се получава дим. Но ако е пречистено, дава бляскава светлина без никакъв дим. А
когато това масло е ароматно, то светлината излъчва ухание. Маслото се приготвя от различни неща. Онова, което
произлиза от Майката Земя, не може да бъде използвано, тъй като е твърде материално (първично – б.пр.); при
горенето му се получават въглеродни съединения като петрол, керосин, които замърсяват атмосферата. От някои
животни, които са много почитани в Индия, се получава масло, което притежава особен вид снигдха – можем да го
наречем и гхий - чиято светлина е много мека и успокояваща. Така че когато материята еволюира до животинско
състояние, маслото, което произлиза от нея, също еволюира. Но ако това масло се втрие в нозете на светец, то става
благоуханно. Маслото става уханно и когато е в контакт с цветята. Така че нозете на светеца са като цветовете на
дървото. Когато цветът пада върху Майката Земя, той го прави нежно и деликатно, без да я нарани, с почит и
благоговение. По същия начин и светецът трябва да бъде благ, като лунната светлина, която се спуска над земята. Тя
e светлина, която не изгаря и не изпепелява. Всеки един от вас трябва да развие нежността чрез това масло, което е
любовта в сърцето, която смазва, отстранява триенето и успокоява всичко. Виждали сте как действа природата –
никога не виждаме как плодът се появява от цветето. Всичко протича толкова фино и бавно, че движението остава
недоловимо за човешкото око, тъй като природата не иска тези движения да ви обезпокоят. Тя се грижи вие хората да
не усещате растежа, движението, еволюционния взрив – както бихме казали, движенията и самото поведение на
природата. По същия начин светецът, един Сахаджа йоги, би трябвало да се движи много гладко в обществото на
Сахаджа йогите. Казах сред Сахаджа йогите, а не сред не- Сахаджа йогите. Природата реагира на всичко, което е
чуждо, отхвърля всичко, което не е Сахадж. Също така светецът не бива да приема нищо и никой, който е чужд на
Сахаджа- поведението. Когато се занимава с материя, с материалистични хора, той трябва да действа с изключителна
мъдрост, подобно на върха на корена, който величествено се враства в Майката Земя, заобикаляйки твърдите скали,
обгръщайки ги и поддържайки така дървото изправено. Характерно за живота е, че се противопоставя на материята,
на онова, което наричат джара, както дървото расте срещу гравитацията. Както и човешките същества са повдигнали
телата си против гравитацията и сега са в изправено положение. По същия начин пламъкът е насочен срещу
гравитацията. Пожарът никога не се разпространява от тавана към пода. Той започва от долния етаж и плъзва нагоре.
Но огънят произлиза и от материята, която гори. Така че ако искате да се извисите, материята трябва да бъде
изгорена. Не можете да се издигнете ако вниманието ви през цялото време е насочено към низши, материални неща,
към физическо удоволствие. Можете да медитирате колкото си искате, да използвате Моята снимка, да присъствате
на Моята пуджа, но ако вниманието ви е впримчено, то все едно сте стъпили върху крокодил и се опитвате да се
качите на лодка. Това не означава, че горейки пламъкът създава материя, а че става необвързан и я изгаря. Така
тялото, разумът, егото и суперегото трябва да изгорят, за да поддържат постоянно пламъка. Не е нужно да се
отказвате от нищо, а просто да използвате същите неща за един по-висш живот. И това трябва да е целта на всеки
Сахаджа йоги. Всъщност веднага след получаването на Реализация, вие спонтанно започвате да излъчвате, тъй като
сте светлина. Но уважавайте вашата светлина и светлината на другите. Тъмнината е твърде много. Необходими са ни
много светлини за да разпръснем мрака. Тези светлини трябва да бъдат поддържани, пазени, обичани. Знаете много
добре, че Аз не мога да направя това сама. Например, източникът на електричество. Ако искате да го запалите, ще
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стане голяма експлозия. Електричеството трябва да мине през различни крушки, за да разпръсне равномерно
светлината. По същия начин вие сте каналите, чрез които изразявам Мен самата. Аз съм само потенциалната енергия.
Тъй като енергията идва от някъде, тя се натрупва и ако Аз пожелая това, вие дори няма да знаете къде се намира тя.
Чрез вашето поведение, чрез уханието, което излъчвате, хората ще опознаят Всемогъщия Бог. Някои от вас, въпреки
че без съмнение са светлини, могат да опетнят лицето на Божественото, на нашия Създател. Ето защо трябва да сме
много внимателни, за да не опетним лицето на Бог с погрешното си поведение. Сега Ме чуйте много внимателно. Ако
светилникът не е запален, той не излъчва нито светлина, нито тъмнина. Но веднъж запален, може както да осветява,
така и да окади, да очерни. Само Сахаджа йогите са тези, които могат както да прославят, така и да петнят името на
Всемогъщия Бог. Да речем, че някой е измамник – той не може да очерни името Божие, защото самият човек е
очернен и никой не го е грижа за това. Ако някой проповядва или говори за Бог, за религия и печели пари от това, то
той очерня собственото си име, а не името на Всемогъщия. Божието име не може да бъде опетнено, то ще се свети
вечно. И само един Сахаджа йоги може да го покрие с облаци, да разруши надеждите на този свят. Такива хора ще
бъдат държани отговорни и ще бъдат своевременно наказани, така че да не петнят името Божие. Защото на тях бе
позволено да влязат в Божието Царство, докато други останаха отвън. Единствено те могат да злоупотребят с това
право. Сградата не може да бъде повредена отвън. Вие имате специалната привилегия да влезете в това прекрасно
здание, привилегия, която ви е дадена заради великите неща, които сте извършили в предишния си живот. И ако сега
искате да развалите всичко това, то по-добре разберете, че ще бъдете строго наказани. Светлината, освен да осветява
може и да изгаря. И ще изгори всички онези, които се опитат да изгорят Божието Царство. И така, в деня на Дивали,
нека научим, че трябва да се погрижим светилниците да горят така, че в тях да остане само чиста любов, която идва от
сърцето, а не е само на думи. Тя трябва да се лее така, както природата ви обсипва с благодат. И тогава до каквото и
да се докоснат цветята на вашите нозе, природата ще разцъфти от радост. Тогава ще настъпи Дийпавали. Както
когато ми бяха казали, че преди да пристигна в Рим, в Италия не е валял дъжд. Майката Земя беше пресъхнала. Но
веднага щом вие Сахаджа йогите стъпихте на тази земя, започна да вали. И така, чистотата на любовта трябва да бъде
разбрана с пълно разграничение. Защото тази чистота действа върху природата, върху човешките същества, върху
всичко. нейното въздействие наподобява нежното действие на Майката Земя. Онези, които се докоснат до личност с
подобно излъчване, внезапно усещат умиротворение, цялото им същество изпада в състояние на блаженство. Аз не
мога да определя каква е вредата, която вече е нанесена, тъй като нашите думи са покварени, смисълът им е
изкривен. Те изразяват това, което трябва да значат. Не отразяват това, което трябва да отразяват. Така че пред нас
стои задачата да сътворим нови значения на думите, така че те да дават ясна представа за нещата. Когато искате
отражението да е ясно, поставяте силна светлина пред огледалото. Трябва да постигнем яснота на израза в езика, в
жестовете, в поведението, както и ясна представа за Божественото. Нека във вашата светлина хората виждат
сбъдването на една красива мечта. Като дете си мислех, че мечтите Ми са твърде нереални, питах се дали някога ще
се сбъднат. Събирах малки камъчета с мисълта това да са хора, които да носят в гърдите си сърце, а не камък. По
Божията милост ви срещнах. Благодаря ви много, че приехте Сахаджа Йога. Но не се проявявайте като недостойни, за
да не бъда обвинена, че съм предоставила този дар на хора, които не го заслужават. Моля ви, не Ме проваляйте! Има
още една подробност. Идвам от страна, която не е много образована и развита на фона на съвременния свят, ала е
дълбоко свързана с Истината. Щастлива съм, че уважавате тази страна, въпреки че не е модерна и води природно
съществуване и че се гордеете с Майка, която идва от там. В Индия Дийпавали се чества от хилядолетия. А сега за
първи път го празнуваме в Рим, в центъра на Европа, защото тук се намират седемте хълма, които символизират
целостта на седемте чакри. Със самолет от Англия бе донесен голяма факла, която да освети седемте чакри на
Европа. Кундалини се издига от Муладхара, изкачва се нагоре по седемте чакри и достига до мястото на Садашива,
откъдето светлината трябва да се спусне надолу, за да освети всички чакри откъм тяхната сърцевина. Това е
началото на събуждането на Кундалини. Ето точно това правя. Чрез върховете на пръстите ви, авахана, се отправя
поканата към Кундалини. Докато не преминете през тези центрове, не можете успешно да подготвите пътя за
издигането на Кундалини. И едва тогава Кундалини се издига. Така че Кундалини действа, силата на действие се
включва. Ето защо отговорността на Англия, отговорността на Европа е много голяма. Докато тези чакри не бъдат
изчистени, Вишудхи не може да бъде разтворена. Taка че първо трябва да се консолидираме в Европа и в Англия. Аз
започнах делото си в Англия, а после в Европа. След като се утвърди добре тук, сигурна съм, че Сахаджа Йога лесно
ще се утвърди и в Америка. Както знаете, в Индия няма проблеми. Всичко ще стане много лесно и след пробуждането
на Индия, Кундалини ще започне да се движи много бързо, с изключителен динамизъм. Но първо трябва горните



чакри да бъдат подготвени, защото как иначе може Кундалини да се издигне. Така че разберете вашата отговорност. В
Индия несъмнено имаме сила, но тя не може да се издигне, ако пред нея има пречки. Вие сте част и частица от
Вселената, зависите от Индия и Индия зависи от вас. Подготвила съм всичко за отварянето на вашата Сахасрара,
присъствам тук лично. Слязох на Земята от Кайлаша. Режисирах цялата пиеса, но много важни са актьорите в
поддържащите роли. Те не трябва да действат като тълпа от глупаци и идиоти. Трябва да кажа, че атмосферата става
доста идиотска и вие се чувствате все едно сте сред малоумни или лунатици. Но всички тези абсурдни неща, които се
случват наоколо, не бива да ни впечатляват, а по-скоро да ни забавляват. Вие сте се достигнали до висотата, от която
можете да видите, че всичко това е плод на упадъка. Но упадъкът и разпадът също са разруха и на чакрите. Ето защо,
въпреки всички глупости и идиотщини, ние трябва да измъкваме хората от разрухата, да укрепваме чакрите и да
бъдем много внимателни с онези, които не са Сахаджи, но са се вкопчили в Сахаджа Йога. Сега е моментът да ги
изгоним завинаги и да не ги допуснем да се върнат обратно. Само вирас, само смелчаците могат да боготворят
Майката и Аз се надявам, че всички вие сте такива. Днес е великият ден, в който Аз съм почитана от всички вирас и
виранганас. Нека Бог благослови всички вас. Бог да ви благослови!
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Пуджа в Брахмапури Брахмапури, Индия – 27 декември 1985 г. Попитай я. Натали, ела тук. Хвани ръката на Даня. Сега
добре ли си, Рей? Сложете кумкум на всички. Просто вземете от това, вижте, можете да го оставите тук. Всички жени,
сложете си от него. Вчера едно момче застана пред Мен и зададе въпрос: „Щом ние сме такава йога бхуми (земя на
Йога), такава свещена страна, защо всички научни открития се правят на Запад?”. „Много добър въпрос - рекох. - Както
съм ви казвала, това е познанието за дървото (на живота) Това е познанието за дървото. И това, което те постигнаха
сега, е неговият край, и искат да знаят познанието за корените. Ето защо са тук”. Така че за да стигнем до познанието
за корените, най-напред трябва да сме смирени към него. Все още не сме го научили това познание, не се знае какво е
в Царството Божие. Както Кришна е казал, това дърво расте наопаки и корените му са в мозъка, очевидно е. Така че
да отидеш до корените е издигане, това е един различен стил. Кундалини трябва да се издигне нагоре, за да отиде в
корените и да навлезе в тях. Това, което трябва да правим, е да знаем това. Сега за всички тези неща, които казах
вчера - да си слагате бинди... То е същото - да благодарите на Бог, въпреки всичките изменения в Библията... Писано е
в Библията, че ще бъдете разпознати чрез белега, който ще носите. Сега нека да видим - колко са смелчаците, дори в
Индия, та да носят този белег. Ето защо вие, хора, блокирате толкова бързо... една от причините хората да прихващат.
Първо, очите не са спокойни. Не сте свикнали със спокойните очи; знаете ли, както индийците имат много спокойни
очи. Те са научени от детството си - „Къде ти е вниманието?” През цялото време ги питат: „Къде ти е вниманието?” Има
някои западни Сахаджа йоги, които стоят отзад. Моля, дайте им столове, за да седнат, щом не могат да седят на
земята. Така че, къде е вашето внимание? А вниманието през цялото време се разсейва. Ето защо вие блокирате
много бързо, и когато това става чрез очите, блокажът отива във вашата Агнйа чакра. А това (бинди) е защитата на
Агнйа чакра; това е всъщност кръвта на Христос, която носите. Но хората трябва да имат този кураж. Те ще носят
кръст, но не и това. В западните страни е много трудно за хората да имат достатъчно смелост, за да си сложат бинди.
Те ще си намерят извинения - „Майко, ще загубим работата си” и разни подобни... Всякакъв вид извинения има. Но ако
вие сте смели хора, тогава трябва да започнете да го слагате по някое време. Може би да започнете първо през нощта,
а после и през деня. Лека-полека можете да привикнете към него. Това е единственото нещо, което – мисля - трябва
да носите - това е важно. Това е добра идея, защото няма да прихващате блокажи. Понеже излизате навън, вашето
внимание е навън, а виждате какво се случва навън - атмосферата е лоша. Освен това, ако си сложите бинди, то не
само ще защитава вас, но също така ще защитава и другите. Те ще имат една нова идея. В крайна сметка, вие ще сте
облечени като тях, вие сте същите като тях – вие така и трябва да бъдете. Но трябва да се защитавате, а за защита
трябва да носите нещо подобно. Открих, че когато отидох за първи път в Англия, там често Ми се смееха, гледаха Моя
червен знак. Имам предвид, че ако си слагат червило, всичко е наред; дори да са клоуни, даже да са хипита или
пънкари, всичко е наред; но ако човек носи нещо истинско, което е научно издържано, това е най-изкусното. Така че за
да се разбере науката на корените, трябва да разбирате какво означава тя, защо тази култура е точно такава: защото
тя е по-насочена към корените, движението не е към дървото. А дървото, къде свършва то?! Отвъд Муладхара чакра...
Затова хората сега се връщат назад. Да се върви от листата към корените е много трудно, но да върви от корените
към листата е по-лесно. Така че за това изкачване трябва да бъдем смирени, да знаем за познанието – познанието на
корените. Та каква е причината всички те да си слагат бинди? Тя е да се защитава вашата Агнйа. Най-напред, няма
вход. Ето защо щом един индиец получи Реализация, той се издига. Той не получава отново блокажи. Имам предвид,
това не се случва тук. Това е едно от нещата, които човек трябва да прави. А второто нещо е пуджата. Пуджата има
свой собствен ефект върху всички, но според вашата дълбочина; и точно заради това трябва да имате шраддха, вяра.
Ако вашият ум все още мисли, не можете да постигнете много в пуджата. Докато за индийците да присъстват на
пуджа е най-висшето. Те нямат против да не са на Моя лекция или нещо такова; ако пропуснат програмата, няма
значение; каквато и да е музикална програма да има, каквито и неудобства да има – всичко е наред, стига да могат да
присъстват на пуджа. Днес хората са изминали двеста, триста мили, за да дойдат на тази пуджа. Изминали са целия
този път, защото знаят, че това е познанието на корените. Ето защо вие трябва да направите пуджата. Ако трябва да се
извисите, трябва да го направите. Но вие все още сте на същото ниво; ако все още мислите за стила на дървото,
тогава ще вървите надолу. За да се движите навътре, трябва да имате всичките инструменти. Един от тях е пуджата.
Сега, подготвени ли сме за пуджата? Настроен ли е умът ни, че когато трябва, тогава ще започне? Преди всичко, доста
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сме се стегнали с часовниците... Слава богу, снощи си загубих часовника! Сега часовниците са ни стегнали толкова
здраво, че пуджа в 11:00 часа означава точно в 11:00 часа. Не е така – тя зависи от нещо. Това нещо е естественият
растеж на нашето същество, то е естествената работа на нашето израстване. Когато дойдох тук, ще се удивите, но
Моята цяла дясна страна беше парализирана, абсолютно. Десният Ми крак беше парализиран, не можех да си движа
краката, и двата сякаш се бяха вкаменили, и Аз не знаех какво става. Причината е, че всички мислят твърде много.
Вниманието би трябвало да е върху това как сме, какво правим със себе си; това е много важно - до къде сме
напреднали. А напротив, вниманието се разсейва от много неща. Едно от тях може да са женитбите; тези сватби
трябва да се състоят, както ще стане, и всички други неща. Но по време на пуджа те нямат значение. Нищо друго не е
важно, освен да развивате себе си и това е: този път трябва да развивате вашите корени. А да развиете вашите корени
е една изцяло различна наука. Друг въпрос е, че можете да постигнете движението на дървото чрез агресивност, чрез
нападане. Но когато нападате човешкия ум, тогава бивате издърпвани повече към Муладхара, към гравитационната
сила, и вървите надолу към мъртвото; материализмът започва да настъпва. Понеже дървото е обърнато надолу,
човешкото израстване е наопаки. Вие знаете, че мозъкът е тук, не е в краката. Започва се от мозъка, израстването
започва от мозъка; както знаете от докторите, цялото това нещо е тук и нервите тръгват надолу; те не започват от
краката. Така че когато започвате да насочвате си вниманието върху външното ви израстване, автоматично тръгвате
към материализма. Когато откриете, че материята няма нищо общо, то вече сте се вкаменили. И тогава тръгвате
назад. Сега трябва напълно да промените вашето отношение и да се обърнете към това ново учение, а това ново
учение е, че трябва да развиете нагласа за смиреност преди всичко. И второ, това, което ще постигнем в нашето
издигане чрез изучаване на различната тантра, механизмът, божественият механизъм – е как да го изработим. Човек,
който е изключително ефективен в друга област, може да се окаже съвсем неспособен в тази - абсолютно безполезен,
обладан, агресивен, да не става за нищо, избухлив, сприхав, а също лишен от всякаква любов, привързаност,
състрадание. Както когато хората бяха шокирани да чуят, че някои хора в Англия убиват децата си; тук не можеха да
повярват на това. Те не можеха да повярват дори, че едно дете е убито просто така. Те си мислят, че англичаните са
съвършени, и как така те ще убиват децата си? Те са много съвършени, според индийците. Индийците нямат идея
какъв начин на живот живеят там. И когато Аз им казах: „Вие дълбоко грешите, те са много нещастни хора. Не си
мислете, че като развиват радиото и всички онези неща, са щастливи. Те всички са луди. Сядат пред телевизорите и
не могат нищо да правят без тях, превръщат се в телевизори. А телевизията ги експлоатира, вкарва погрешни идеи в
главите им, и така те са с промити мозъци, пълни са с обусловености”. Индийците не можеха да повярват. Не можеха
да повярват, че на Запад хората могат да бъдат толкова жестоки ,защото израстването е към материализма, така че
те стават груби, нечувствителни, аморални, а също лишени от всякакво състрадание и любов. Както казах вчера,
преди всичко би трябвало да си кажете „Аз не съм французин” или „Аз не съм западен човек”. Нека да видим, това
може и да проработи по-добре. „Не съм западняк”. Може би когато влезете в университета - да речем, че сте в
Оксфорд, а после отивате да учите в Кеймбридж - тогава трябва да носите значката на Кеймбридж. По същия начин
сега сте сменили вашата националност. Мисля, че трябва да си кажете „Повече не съм западняк”. Може паспортът да
показва нещо друго, няма значение. Но вие имате специална привилегия в Индия като Сахаджа йоги, вие го знаете.
Правителството ви е приело като Сахаджа йоги. Ако вие искате да останете тук завинаги, те няма да възразят.
Каквото и да мислим, че действа на нивото на дървото, това трябва да бъде променено. Тук всичко се обединява,
синтезира се. Цялото дърво се синтезира в едно семенце. Така че ако вие трябва да станете корените, трябва да се
снижите до позицията, в която да осъзнаете как да синтезирате. Групирането е лошо нещо. Ако се групирате като
англичани, като това или онова, или като индийци, или каквото и да друго, това е погрешно. В Сахаджа Йога не
вярваме в подобни неща. Няма разлика между един Сахаджа йоги и друг Сахаджа йоги, защото това е Вишва Дхарма
(върховна дхарма, религия). Ние казваме, че това е Вишва Дхарма, но все още не сме излезли от другото, все още не
сме в един и същи пендал, където би трябвало да бъдем. Ние все още се делим, все още сме различни, все още трябва
да размесваме една страна с друга. Всички ние трябва да станем като един, да се разбираме едни други, тогава само
проблемите на Запада ще изчезнат. Като резултат от това десностранно движение, чувствам, че хората наистина се
видиотяват. Аз ги категоризирам като идиоти или глупави, и подобни... Имам предвид, не знам как и в какви
категории ще изпаднат в последствие, понеже преди не е имало такива категории. Тоест, може да формират ново
измерение на глупостта. Това е, което чувствам - че докато сега не научите за тази нова йантра, новият метод, няма да
се погрижите за физическия комфорт, няма да се погрижите за т.нар. емоционално глезене. Няма да виждате всички
тези неща. А къде отивате? Към невинността. Качеството на самата материя е невинността, тя е същността й. Така че



качеството, бих казала, или есенцията на всичко – това ставате вие. Вие ставате същността. Но за да се случи това,
трябва да се придвижите навътре в себе си, а движението навътре е единствено възможно, когато вие разбирате и
уважавате себе си като привилегировани да имат възможността да правят всичко това. И трябва да разберете защо
ви го казвам. Аз нямам нищо, което да спечеля от вас. Никой не бива да мисли, че се опитвам да ви направя индийци.
Но да речем, идвате тук и носите костюм, жилетка и вратовръзка, какво ще ви се случи? Мисля, че тялото ви ще заври.
Трябва да се променяте според климата, и вие много се радвате на тази дреха, защото е много удобна. Радвате се на
къпането в реката, защото е приятно. В тази страна това ви подхожда повече. По същия начин, този за нов живот, в
който навлизаме, трябва да разберем, че външното не е важно - важно е вътрешното! И поради това, каквото и да
трябва да се направи външно, трябва да го направим, трябва да го направим. Трябва да го научим, трябва да го
разберем - какво е това, какво е онова. Понеже вие сте учени, понеже сте западняци, имате предимство пред
индийците – бих казала - или предимство в науката, както и да е. Но в тази наука те имат предимство пред вас. Няма
значение, всичко е наред. Те избират това място, за да дойдат, вие избирате онова място, за да отидете; защото –
първо - вие сте смели хора, мисля, и второ, искате да направите нещо добро там, може би. Но за целта трябва да учите.
Както казваме, нашите учени тук са смели хора, защото те се опитват да изучат една наука, искат да отидат в чужбина
и да я изучат и да ни донесат нещо от тази наука. По същия начин сега вие сте посланиците от всички тези страни, от
божественото, посланици на божественото; трябва да носите божественото, защото то е изработено в тази страна.
Както можете ясно да видите, това е така, тъй че го приемете; няма защо да се засягате. Тъй като сте обвързани към
определена националност, си мислите, че няма за какво да се чувствате зле. В Индия хората се чувстват много горди
ако отидат в чужбина да учат някаква наука. Дори и да са вегетарианци, нямат нищо против да правят дисекции по
биология или друго подобно, защото това е науката, това е познание. Така че в името на познанието трябва да правите
всички тези неща. И веднъж щом осъзнаете, че в името на познанието го изработвате, това ще ви помогне много. Тази
днешна пуджа има специално значение, защото вчера беше Датта Джайанти, което означава рождението на
Даттатрейа. А вие знаете историята на Даттатрейа, повечето от вас знаят историята на Даттатрейа - как Брахма,
Вишну и Махеша се опитали да си направят тест с Ади Шакти, наречена Анасуйа. Те отишли в Нейния дом и й поискали
милостиня. Това се счита за голяма привилегия в Индия - да дадеш милостиня на другите. Имам предвид, че тук е
голяма привилегия да се грижиш за гости, голяма привилегия е да бъдеш щедър, голяма привилегия е да раздаваш
неща на другите. Това е голяма привилегия. Както например вчера... видяхте - Моето сари за тази пуджа беше
оставено някъде навън. Аз бях купила едно сари за една жена тук и тя каза: „Бих искала това сари да бъде подарено на
пуджата.” Но й отговорих: „Аз ще ти го върна.” Тя каза: „Това е дори още по-голяма привилегия.” Те нямаха нищо
против сарито да бъде забравено, казаха, че това е по-голяма привилегия – в самата нагласа. Нагласата трябва да се
промени. До къде надолу можем да стигнем?! Сега нагласата трябва да бъде нагоре. И заради това трябва да
разберем методът, по който ще се изкачим нагоре. Както ако трябва да идете в планината, вие трябва да знаете как се
прави катерене в планината. Не можете просто така да заявите „Сега ще ида в Хималаите” - никой няма да ви го
позволи. Човек трябва да се квалифицира, а в самата квалификация трябва да имате същото смирение, иначе няма да
се получи. Аз трябва да направя едно много ясно изявление: променете националността си - от земната към небесната
националност. И там каквото е необходимо, ние ще го правим, ще го приемаме, ние ще се справим с него. За целта не
трябва да променяте нищо току така, а трябва да трансформирате себе си в една нова личност, една нова личност,
където сте невредими. Сега вижте, слагайки си бинди, колко много се е успокоила Агнйа, просто вижте. Влизайки,
Моят крак беше парализиран, абсолютно парализиран. Не можех да ходя. Не знаех как щях да се къпя. Трябваше да го
масажирам и тогава да се успокои. Така че само като си слагате това, просто вижте колко е мощно. Вижте –
вибрациите започнаха да текат. Но хората на Запад са някак си много изплашени, че ще изгубят националността си.
Чувствам го, заради начина, по който излязоха всички навън, да разрушават света и да разрушават себе си, за да
налагат собствената си националност над другите... Ако отидете в Америка – както вчера казах, слава богу, че Колумб
не отиде в Индия...; казах „Благодаря на Бог, че Ханумана го избута на другата страна, иначе с всички нас тук щеше да е
свършено, това...” Виждате ли, бедничкият, той не е искал да направи всичко това, но всички онези го последваха,
просто отидоха и край... Не може да откриете един абориген, нито един от онези стари индианци в Аржентина. Аз
отидох в Аржентина и там Ми казаха: „В музея можете да ги намерите” – само си представете. Не само в Аржентина,
но и на други места. Същото беше когато отидох в Чили: нито един индианец. Само в Боливия открих някои от тях,
това е всичко. Но това е такава смесица и там също, защото – мисля - хората избягаха към върховете и така успяха да
се спасят. А ги изобразяват какви ли не, уж са жестоки. Горкичките, всички бяха избити напълно от белите хора, няма



съмнение в това. Ужасно е да се ходи и да се убиват другите, да се отиде в земята им, да я окупирате, защото имате
машини, ужасно е да можете да избивате всички. Всичко това е сторено. Сега навлизаме в една нова епоха, в която
трябва да обичаме. Ние не трябва да нападаме, а трябва да прегръщаме. Това е една напълно друга епоха. С онази
агресия на Наполеон е свършено. Това е нещо ново, което сме започнали, в един друг свят, когато трябва да
приобщаваме повече хора, да синтезираме цялото това нещо. А когато нападате, вие започвате да анализирате - няма
нищо за анализиране. Сега чувствате ли се по-добре? Сложете си една по-голяма (точка). Виж, имаш голямо чело,
тогава си сложи голяма, много голяма; защо да си слагаш малка? ... на главата й. Не бива да се следва мода в тези
неща. Не бива да има мода в тези неща, що се отнася религиозните ви задължения; не бива. Няма нещо такова като
мода. Модата е човешка работа, не е божествена. Вижте тези дървета, дали те се държат модно? Според слънцето.
Всяко листо е изложено на слънце, всяко листенце; защото трябва да получи хлорофил, трябва да вземе енергията на
слънцето в себе си, затова всяко листенце е обърнато към слънцето. Те не следват модата, нали? Така че другият
въпрос е индивидуализмът; това, което започна на Запад, е глупост. Да се перчат - „Аз съм нещо различно” - така се
оглупява. Но човек да бъде един с всички - това е истинският индивидуализъм, мисля Аз. Да бъдете като всички е
най-доброто. Това е много трудно, много по-трудно е да станете едно с всички, защото егото е толкова голямо ... Някои
хора имат его, което наранява другите, а има също хора, чието его е наранено – и двете са едно и също. Така че да
преодолейте всички тези неща, забравете за тези нагласи към подценяване и принизяване. Но това, което се изисква
за изкачването, е да гледате нагоре към Бог, да гледате нагоре към Него с абсолютна вяра –шраддха. Тогава няма да
е нужно да ви докосвам, няма да е нужно да Ме виждате. То съществува навсякъде, можете да получите благословии
навсякъде. И не трябва да правите нищо специално за това, а само тази шраддха. Но за целта, определени механизми
трябва да се поправят, особено Агнйа има нужда от ремонт, и то доста. Това колело не работи и трябва да бъде
поправено добре. Г-н Патанкар вчера беше доста ядосан от така наречените образовани хора. Те са образовани на
английски език, там е проблемът. Така става с езика. Някои се мислят за много велики. Той каза: „Те не докоснаха
Вашите нозе”. Ако научат английски, няма да докосват нозете Ми, защото на английски докосването на краката се
счита за нещо ужасно, мисля. Ето защо той се натъжи. Но цялата тази архитектура е дошла от Англия, всичко е дошло
от Германия или от Франция. Нашите телефони са дошли от Франция. Нищо чудно, че работят по този начин!
Французите са донесли всичко това, а получиха много... Не знам, ако срещна Раджив Ганди, ще му кажа да не дава
поне телефоните на французите. Направиха такава голяма, огромна поръчка от Франция. А сега хеликоптерите се
купуват от Англия, но - слава богу – спрели са да ги купуват. Бог знае какво ще се случи с хеликоптерите, които идват в
Индия от Англия. Както виждате, сега са зависими от Третия свят за своя прогрес, защото не знаят къде да изпращат
собствените си неща, произведени от техните машини. Но по начина, по който го правят - тоест, представете си
телефоните, които имаме, всички са изработени от французи, не от индийци. Защо да обвиняваме индийците за това?
Направени са от французи, ужасно, и си бяха такива от отдавна, а сега пак е същото. И сега отново сме дали поръчка
на французите, защото си мислим, че само французи могат да излекуват френските телефони. Не знам дали изобщо
ще са справедливи към нас или не. Тъй като тази машина трябва да се изработи, нашата собствена машина трябва
също да се изработи, а тази машина е западнала. Нека да я издигнем нагоре, нагоре към Бог в отдаденост, в
разбиране, защото вие сте специално избрани хора в тази област. Като лотосите, и вие трябва да излезете от калта а
не да затъвате в калта все повече и повече. Опитайте се да се измъкнете от това, така че уханието на Божественото да
се разпростре в тази кал, и да направи целия този западен свят едно красиво място, красиво място. Каквото и да е
направено, то е направено. Аз знам едно нещо: без прошка нищо не може да заработи. Стореното - сторено. Да се
греши е човешко, няма значение; стореното - сторено. Каквото и да са направили те, са го направили. Добре, простете
им. Прошката е единственият начин, по който могат да се справят. А когато им е простено, те трябва също да осъзнаят
сега, че трябва да се издигнат; защото светът, който създадоха, наистина е разрушил самите тях. Ако те се издигнат,
цялото място може да стане благоуханно, както ви казах, като лотоса, който се издига над калта. Хората тук имат
много погрешна идея за Запада - че вие сте най-щастливите хора, които живеят там. Така че най-добре е ние да им
кажем: „Не, не сме щастливи там.” Вижте, това, което вие имате, е нещо скъпоценно. Те също се опитват да ви следват,
и това следване стига толкова далеч, че може някой ден ще трябва вие да дойдете и да ги учите на Сахаджа Йога.
Защото те са от другата страна на кръга; сега те се опитват да научат английски, да овладеят английския, и да станат
сахиб (бял господин). Те ще излязат с фраковете си, а вие ще трябва да им кажете, че е по-добре да си носят своите
дрехи! Така че трябва да бъдем мъдри, трябва да бъдем благоразумни, а глупостта и наивния темперамент, които сме
развили, трябва да ги изоставим. Внезапно хората започват да изпускат пара, виждам го. Вижте, няма баланс.



Зрелостта се показва, когато имате баланс. Вие трябва да бъдете щастливи, зная; но да се усмихвате през цялото
време, да правите шоу, или изведнъж да правите странни забележки и глупави коментари показва, че все още не сте
достатъчно зрели. Вие трябва да съзреете. В Сахаджа Йога вие съзрявате, а ако не съзреете, тогава Сахаджа Йога не
ви е направила добро. Така че трябва да бъдете много, много внимателни с тази част. Надявам се, че имах
възможност да ви кажа всичко това. Сега какво би трябвало да ви кажа? Аз само ви възхвалявах, просто ви хваля
пред другите. Аз им казвам да не се държат като глупави хора, а за целта трябва да ви кажа, че няма нужда сляпо да
ги имитирате. Това, което имаме, е много велико наследство. То трябва да бъде внимателно поддържано. Като
гледаме тези хора, ако се опитаме да ги имитираме, ще бъде глупашко поведение от наша страна. Техният живот не е
уравновесен и е стигнал до крайности. Аз живях там дванадесет години. Прекарах там 12 години, така че просто
искам да ви кажа, че не бива сляпо да ги следвате. Макар старото да е златно, не всяко старо-вехто е добро.
Старовремското не е добро. Концепцията за старовремското се появи наскоро. Например, от мюсюлманите сме се
научили да посягаме на жените, от англичаните сме се научили да даваме зестра. Сега сме приели едни нови правила
и според тези нови правила не е нужно да даваме зестра за нашите дъщери, които се омъжват. На дъщерите се дава
половината от имуществото. Тази система е правилна. Тук дъщерите няма нито да вземат, нито да дадат. Така че не
бива да се учим на тези неща от тях. Ние трябва да запазим поведението си на смирение, да водим балансиран живот,
както са ни учили нашите предци, и да изоставим всички отживелици. Има много архаични обичаи, които са се
загнездили в нас. Например, доминирането на брамините в храмовете трябва да бъде прекратено. Всички те
хубавичко ни правеха на глупаци. Второ, обичаят да се пости също трябва да бъде прекратен. Казвала съм ви стотици
пъти да не постите, а да ядете това, което е нужно за тялото. Но хората Ми казват: „Не можем да се откажем от
постенето”. Най-лошият от архаизмите е един мръсен навик, който сме придобили - да използваме тютюн. Не можем
да се откажем от тютюна, защото нямаме достатъчно сила. Тютюнът, мишри (тютюн за дъвчене с лимон)... кой донесе
тези неща в нашата страна? От къде дойде думата „тютюн”? Няма дума за тамбакоу на санскрит. Ние не сме
отглеждали тютюн преди това. Англичаните го донесоха в нашата страна. Англичаните го донесоха тук. Ето защо ние
го наричаме тамбакоу, което идва от английската „тъбакоу” - тютюн. От къде е тази дума тамбакоу в марати? Тя е
привнесена отвън. В началото мюсюлманите го отглеждаха само на места в страната ни, но тези хора /англичаните/
донесоха цигарите и един куп други неща и ги разпространиха. Те ги използват масово в тяхната страна. Също така
изнасяха тютюн и ганджа (вид дрога) в Китай. В нашия език марати Аз никога не съм чувал думата ганджа или чарас
(друг вид дрога). Ако се опитате да използвате ганджа или чарас, ще станете като англичаните. От вас зависи какво
ще решите. Това ни е дадено. Никога не сме имали тютюн в нашата страна, ще се изненадате. Няма дума за тютюн на
санскрит. Това е пренесено отчасти, бих казала - отчасти, от мюсюлманите, а после на пушенето ни научиха само
англичаните. Ние не знаехме какво е това, какво е пушене. Никога не сме разбирали тая работа с пушенето.
Мюсюлманите наистина бяха малко по-наясно, но то започна доста по-късно. Но всъщност това с цигарите и други
такива, всичко това започна след като дойдоха англичаните, правейки го удобно за ползване, виждате ли... Те пушеха
и наргилета. Това беше доста по-трудно за ползване, така че можеха да го правят доста по-рядко. Това беше много
отдавна в ислямската култура. Но истинската, тая работа с цигарите, което си е работа на егото, е дошла от
англичаните, няма съмнение в това. А португалците, португалците и французите също са ни научили на всички тези
неща. Това, което се опитвам да им кажа, е, че трябва да се откажем от всичко, което е овехтяло. Което е старо, е
злато, но онова, което е архаично, както го наричаме джуннат, би трябвало да бъде изоставено. Имаме обичай да
носим сарита с плътни и широки бордюри. Това е много добър обичай. Плътните широки бордюри символизират
мариадите и когато носим сарита с богати бордюри, ние оставаме в нашите марйади. Младите момичета могат да се
обличат както им харесва, но младите жени, особено омъжените жени, трябва да носят сарита с плътни и широки
бордюри. Ако се откажете от това да носите сари с богати бордюри, тогава ще изгубите цялото изкуство, целия
майсторлък. Тъкачите ще загубят изкуството на тъкачеството. Също ако не строим къщите си според стария стил, то
ще изгубим цялото древно изкуство за строеж на красиви къщи. Хората харесват нашите къщи, които са построени в
стар стил, а не в нов стил. Причината е, че старият стил носи красота в себе си, а тя може да бъде загубена ако строим
нови къщи както ни падне. Дори старите колиби са били много по-добри. Вместо това - на един по-късен етап - щом
изгубим цялото това изкуство, в бъдещето ще е твърде късно. Следователно, всяко наше древно изкуство трябва да
бъде съхранено, щом има красота в него. Например, имаме един вид сарита, наречени бугдйа... В наши дни жените
дори не знаят названията на саритата. Ето защо винаги трябва да използваме саритата, които сами сме изтъкали; те
са добри. Мисля, тези с богат бордюр подхождат повече на омъжените жени. Ако саритата нямат плътен и широк



бордюр, това не им подхожда. Омъжените жени трябва винаги да носят сари с богат бордюр. Това не е архаичен, а
много красив обичай. Това е нещо хубаво и отива на жените, изглежда грациозно, придавана благовъзпитан вид на
жената. Това е нашата култура, която не бива да изоставяме и да ставаме като тях (англичаните). Не бива да се
опитваме да придобиваме тяхната култура, защото нашата култура е много велика. Ако постелем нашия път с
разбирането за това какво са сбъркали в тяхната култура, тогава ние можем да прогресираме добре. Ние можем да
приемем техния прогрес в науката, но ако правейки го изгубим нашето културно наследство, тогава ще станем като
тях. Те убиват децата си. Съпрузите не могат да останат заедно дори и за две години. Накрая всички остават в
старчески домове, чакайки смъртта да дойде. В нашето общество трябва да запазим добродушието и учтивостта си.
Вместо това сме възприели всичко погрешно от другите. Първо се научихме от мюсюлманите, а сега се учим от тези
хора. Ако поемем от тях мръсотията, как тогава нашите къщи могат да останат чисти? От нас се очаква да бъдем
чисти и добре възпитани хора, а сме възприели много погрешни неща от другите. Така че трябва да изоставим тези
вредни неща и да се пречистим. Аз съм им казвала какво е значението на пуджата, но вие ги знаете тези неща, така че
не ви ги обяснявам. Но на пуджа човек трябва да има шраддха, и не бива да се караме по време на пуджа. Няма
значение кой прави пуджата тъй като всички еднакво имат полза от нея, в зависимост от това колко шраддха имате,
зависи от тази шраддха, която имате. Вашите стомни ще бъдат толкова пълни, колкото шраддха имате. Бих казала на
жените: могат да дойдат и да седнат от тази страна. Много е горещо за вас. Преместете се по-напред, мъничко.
Особено хора, които са толкова горещи, не бива да сядат от тази страна. По-добре седнете... Моля, позволете на тези
жени да седнат от тази страна. Те не могат да издържат на слънце. Дайте възможност да седнат тук. Те са наши гости.
Елате от тази страна. Ако сте сложили нещо там, можеше да го оправите. Човек трябва да разбере още малко, че те
правят всичко. Ние трябва също да правим нещо. Те уреждат всичко, ние просто идваме и сядаме като богове; това не
е хубаво нещо, нали? Бихте могли да... толкова дълго бяхте тук... Защо не сложихте нещо, за да се предпазите. Не е
трудно. Сега за тези хора. Вие елате от тази страна също. Можете да дойдете от тази страна. Елате. Моля, направете
им място да седнат. Елате. /Шри Матаджи размества йогите, така че повече от тях да седнат на сянка – б.р./. Ако
направим малко сянка от тази страна... Защо не се помръднете малко насам? Също трябва да помислим какво можем
да уредим, с какво можем да им помогнем. Като вчера, как се справиха те, подредиха – когато Аз влязох, те не знаеха,
че отивах там. Когато се върнах, как бяха подредили за Мен, колко много бяха тичали. Имам предвид, Аз също съм
ваша Майка, нали? Тогава би трябвало да мислим за тези неща - какво можем да направим, как да помогнем; всички
би трябвало. Просто го оставете, оставете го така. Понеже те не са направили друго разпределение, какво може да се
направи... оставете ги да стоят там, където са си. Вие можете да се преместите малко натам. Здравейте, вие се
преместете малко натам. Вие също можете малко да се преместите. Аз не искам да сте на слънце, ще имате
проблеми. Не, но могат да придвижат звуковата техника малко насам. Просто я преместете, малко... Когато слънцето
се е по-високо, всичко ще е наред, но все още не е... Просто седнете на сянка, седнете доколкото е възможно на
сянката. Ако няма сянка, можете да седнете отпред. На пуджа е по-добре да се седи на сянка. Аз винаги стоя тук над
вас. Не се притеснявайте. Моля, седнете пред Мен. По-добре е да седнете на сянка. Има ли някой, който да каже
мантрите? Моля, повикайте Гевин. Вчера не дойде при нозете Ми, а би трябвало. Моля, оставете това сега, или ще
стане късно. Оставете ги да седят на слънцето... блокаж в ляво Сърце и лява Свадхистхана. Вчера трябваше да
дойдеш; Имам предвид, ти ще правиш всичко за пуджата, така че... Има ли някой тук, който да каже мантрите?
Пристигна ли г-н Гхолап? Моля, повикайте го. Той знае ли го? Много лош блокаж – Сърцето, лява Свадхистхана.
Кажете (Ганеша) Атхарва Ширша. Г-н Гхолап не е дошъл. Къде е отишъл г-н Гхолап? Не е ли дошъл? Моля, повикайте
го да направи пуджа. Моля, започнете пуджата с Атхарва Ширша. Моля, започнете сега.
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Пуджа на Махаганеша Ганапатипуле – 1 януари 1986 г. Днес сме се събрали тук, за да отдадем почитта си на Шри
Ганеша. Ганапатипуле има специално значение, защото Той е Махаганеша. Ганеша в Муладхара чакра става
Махаганеша във Вирата, това е мозъкът. Значи това е седалището на Шри Ганеша. Тоест Шри Ганеша управлява от
това място Принципа на невинността. Както много добре знаете, той е разположен отзад в областта на оптическия
таламус, оптическия лоб, както се нарича. А Той е Даващият невинност на очите. Той се въплъти като Христос – който
е тук отпред, в Агнйа – и ясно каза да нямате лъстиви очи. Това са много фин израз, в който хората не разбират какво
е значението на думата „прелюбодеяние”. „Прелюбодеяние” с прости думи значи „нечестивост”. Никакви нечестиви
очи не бива да имате – много е трудно. Вместо да каже да получите вашата Реализация и да изчистите задната си
Агнйа, Той го е казал много кратко: „Да нямате нечестиви очи”. А хората си помислиха, че това е невъзможно. Защото
на Него не му беше позволено да живее дълго; всъщност публичният му живот бе ограничен до едва три години и
половина. Така че каквото и да казваше Той, има много голямо значение – че очите ви не бива да бъдат лъстиви.
Където има невинност, там няма прелюбодеяние, т.е. няма нечистота. Например, с очите си виждаме нещо и искаме
да го притежаваме. Започваме да мислим. Мислите започват като верига, една след друга. И тогава попадаме в
мрежата на ужасни мисли и после ставаме роби на тези мисли. Дори без наше знание, очите ни се обръщат към неща,
които са груби и ни водят надолу. Както Шри Кришна е казал, Дървото на съзнанието расте отгоре надолу, че корените
са в мозъка, а клоните растат надолу. Онези, които са се насочили към материализма, са пораснали надолу. Тези,
които са се насочили към Божественото, са израснали нагоре, към корените. Основният корен, както го наричат
главен, отвесен корен, основният корен е невинността – Шри Ганеша. И Той става Махаганеша в Ганапатипуле. Той е
заобиколен от Принципа на Бащата, от Принципа на Гуру – морето, океана, Индийския океан. Това – тук Той става
Гуру. Когато един Сахаджа йоги установи своя Принцип на Шри Ганеша, все още е дете. Разбира се, очите му стават
все по-чисти и по-чисти, и могъщи, и бляскави. Трябва да сте виждали, че когато Кундалини ви дава Реализация,
тогава очите ви започват да блещукат, сякаш имате искри в очите, може да различите искрите. С егото те се забулват,
с егото се заслепявате. Със суперегото очите са покриват със сълзи. Но когато са чисти, вие виждате красотата на
очите, Шри Ганеша блести през погледа ви. Вниманието сега потича през прозореца на храма на Шри Ганеша. А когато
съзреете, вие ставате Махаганеша. Тогава Махаганеша е установен във вас и вие ставате сатгуру, ставате божествен
Гуру, можете да учите другите. Даже и дете може да е, а възрастен може да е глупав. Това няма нищо общо с
възрастта, цвета, вярата или кастата. Това е състояние, което човек може да достигне по всяко време. Както можем
да кажем, че тук сме имали Гйанешвара, който на много ранна възраст написа великата „Гйанешвари”. Както видяхте
вчера, на12-годишна възраст Горакхнатх установи своя Махаганеша. Но ако не се опитвате да се извисявате, тогава
ще останете на същото ниво, дори когато остарявате. Така че зрелостта е признакът. Тук, както виждаме в
Ганапатипуле, Шри Ганеша е в пълната си, зряла форма, така че да развием също нашия Махаганеша вътре в нас и
очите ни да станат чисти, силни и божествени. Чрез подходяща работа, Аз съм сигурна, че можем да установим това
състояние вътре в нас. (речта продължава на марати) Днес сме дошли в Ганапатипуле – то има огромно значение
сред другите Аштавинайака – осемте свайамбху на Шри Ганеша. Това е мястото на Махаганеша. Махаганеша е
Питхадхиш (Управник на всички питхи) и седейки на тази питха, Той закриля всички свайамбху на Ганеша. Той има
познанието за всички Омкари, понеже е постигнал Гуру Татва. Ако погледнем околността, океана – толкова красив и
чист той мие нозете на това Ганапати, защото океанът представлява Гуру Татва, а с тази Гуру Татва той мие нозете на
Шри Ганеша и ето това би трябвало да се случи с всички Сахаджа йоги. Направена е Ганеша Стутхи и тогава Шри
Ганеша е установен и едва след това с Махалакшми Татва трябва да станете Махаганеши. Това състояние може да
бъде постигнато от децата, малки и големи, възрастните, жените и всеки, ако могат да достигнат порядъчното
поведение, което на марати наричаме саралийа или се нарича абходита, или невинност; щом бъде попито в нас, ние
може да достигнем Гуру Принципа. Който и да е гуру, който няма тази порядъчна природа и невинност, той никога не
може да бъде Гуру, а е агуру (фалшив гуру). Човекът, чието внимание винаги е върху Божествената сила, само той
може да стане истински Гуру. Вниманието на нормалните човешки същества е извратено, то не е чисто. Затова
Христос е казал, че не бива да има лъст в очите ви, тоест ако насочим вниманието си към нещо, започваме много да
мислим и странни мисли идват в ума ни – „Как мога да се сдобия с това нещо и защо не съм взел онова” или други
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защото не е това или онова. Ако видим нещо и започнем мислим, то все още не сме прекосили Агнйа чакра. Каквото и
да видите, би трябвало да останете в съзнание без мисли, особено когато човек види тези деви и деватхи (богове и
богини), които обитават в небесното царство на богатството и благоденствието. Щом постигнем състоянието на
съзнание без мисли, никакви извращения не ще останат повече в нашето внимание. Мислите, покваряващи нашия ум,
никога вече няма да дойдат, така че как покварата ще ви повлияе. Това значи, че както Христос каза, не бива да имате
нечестиви очи, а очите ви трябва да са чисти, като слънчевите лъчи, които когато падат върху дърветата, не поемат в
себе си мръсотията, а ги захранват и подхранват, и не само това – но им дават сила. По същия начин Сахаджа йогите
би трябвало да имат подобно излъчване в очите си, та да са в състояние да създават много чиста атмосфера в целия
свят. Чистота в атмосферата е това, от което се нуждаем днес навсякъде, така че мирът, радостта и Божествената
сила да възтържествуват в този свят. Само песни в възхвала на Шри Ганеша може и да не достатъчно. Шри Ганеша се
нуждае да бъде събуден в нас и Той би трябвало да еволюира до статуса на Махаганеша. Само след постигането на
състоянието на Махаганеша нашата страна може да има полза, а също чрез страната ни други страни могат да
извлекат полза от това състояние. Ние ще водим другите, но ако не поемем тази отговорност, тогава не мога да кажа
какво ще се случи в целия свят. Имам настойчива молба към всички вас – да отстраните тази лъст от очите си. За
целта имаме мантрата Нирвичара в Сахаджа Йога. Не позволявайте мислите да ви доминират. Ако идват мисли, то
кажете Йен Нети Нети Вачане (Повтаряйте „няма ги, няма ги) или кажете Кшама Кели, Кшама Кели (Аз прощавам, аз
прощавам), така че тази мисъл да бъде разрушена и щом постигнете съзнание без мисли, тогава извращението на ума
спира. Всеки би трябвало да направи опит да няма нечестиви очи. Както светецът Тукарам е казал: „Ако има
извращение в ума заради моите очи, тогава не искам да имам такива очи, по-добре е да съм сляп”. От една страна е
по-добре да си сляп, отколкото да имаш извратен ум. Още по-добре е да имаш вътрешни очи да виждаш
Божественото. Когато тези два принципа се комбинират подходящо, тогава може да се каже, че даден Сахаджа йоги е
постигнал Принципа на Гуру. Аз благославям всички вас тук, в Ганапатипуле, мястото на Махаганеша; с Неговата
специална милост всички вие можете да постигнете Принципа на Гуру възможно най-скоро. Първо ще се кажат 24-те
Имена на Шри Вишну, така че тази Сушумна Нади да се отвори. После ще се каже Шри Сукта, Тази, която събужда
енергията във вас. После ще се кажат 108-те Имена на Майка Гаури. След това боготворене, когато пуджата свърши,
тогава ще направим.... Взели сме единадесет кунди, и ще направим хавана върху 11 кунди. Защото Махаганеша ги
управлява, Той е Владетелят на Екадеша Рудра. Така че трябва да се извърши с голямо отдаване и преданост. Бих
предложила първо да свършим с тази пуджа, може да се нахраните, а след това ще седнем за хавана. (Пуджата
завършва с мантри и аарти.) Нека Бог да благослови всички вас.
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Шри Матаджи Нирмала Деви Пуджа на Шри Махалакшми Сангли, Индия – 6 януари 1986 г. Надявам се, че на всички
много ви хареса престоят в Ганапатипуле. Проблемът беше, че не можахме да организираме да готвим по-наблизо, та
трябваше да ходите много. Но разходката беше, мисля, доста приятна и трябва да вие е помогнала. Добре е за
диарията и другите проблеми, които имате. Всъщност, Аз съм виждала мястото, но не съм гледала всички хостели и
места за настаняване. Но за ваша информация сега един човек Ми подари един акър земя без пари, без да плащам, до
морето от другата страна. Хубаво е. И всички вие би трябвало да му напишете благодарствено писмо за това. Така че
за следващата година съм сигурна, че можем да организираме нещо много по-добро, по много по-колективен начин.
Следващата обиколка ще е, както знаете, през Пуне, Рахури, Аклудж. И тези места са от по-голямо значение за нас,
защото Рахури е мястото, където Моите предци са управлявали, така че е много силно място, защото те бяха големи
Деви бхактас (поклонници на Деви – б.пр.). Също така всички Нахт, като Мачиндранатх, Горакнатх, всички тези велики
еволюирали души, наречени авадхута, които бяха инкарнации на велите Първоучители, работеха по тези места. Те са
тези, които говореха за Кундалини открито, за начало. След това Пуне, както знаете, е наричан Пунйапаттанам, е много
свято място от векове. И после ще ходите до едно място, наречено Нира, което е река носеща Моето име, и около тази
река имаме доста земя, която купихме и ще обработваме. И също там ще видите река Бхима, където ще се къпете
сутрин и ще се радвате на реката. Хората там са ви поканили на едно празненство. Два дни ще имат големи
празненства. И ето защо Аз няма да дойда, понеже няма да мога провеждам никакви програми през това време, но
вие се забавлявайте. После отивате на друго интересно място, наречено Вани, което е разположено на хълм и е много
красиво, където има и язовир, а след това се връщате обратно. Използвам този случай да ви говоря, защото Аз рядко
имам време да говоря с вас. Що се отнася до всички тези външни неща, всички те би трябвало да подхранват вашия
възход. Трябва да видите колко сте постигнали вътре във вас, какъв темперамент сте развили, колко необвързаност,
колко колективност и колко щедрост. Всички тези неща трябва да се видят. Преценете себе си, не искайте другите да
ви преценяват. Колко баланс, колко мъдрост, защото всички тези неща би трябвало да се установят във вас по начин,
който ви дава необходимото равновесие. Не знам колко още години можем да го правим това, но мисля, че е много
добре, защото виждам разликата във вибрациите на хората. Даже вчера започнахме в Ганапатипуле, а днес има
такава страхотна разлика. Всъщност, сега получавам хладни вибрации от вашата посока! Така че възходът е главното
внимание и е главната грижа за всички нас. Дошли сте тук за вашия възход. Знам, че сигурно е имало много трудности
и много неприятности; някои хора получиха кожни изгаряния, за което съжалявам. Но в тази страна всяка крайност се
счита за нещо неподходящо и би трябвало да се опитаме да избягваме крайностите в каквото и да е. Бидейки крайни,
ние всъщност и отиваме надясно или наляво, така че моля ви, опитайте се да избягвате всякакви крайности.
Например, може много да харесвате да се къпете в река Бхима, но това е много хубаво там, където е плитко; а където
е дълбоко, не бива да ходите. Притеснявам се само в този смисъл, защото все още човек трябва да разбере да има
пълен контрол над себе си и да не ходи на места, които са опасни. Освен че е опасно за вас, е опасно и за цялото
движение на Сахаджа Йога и за Мен също, защото Аз много се притеснявам и се разстройвам ако ви се случи нещо.
Така че главното е да се държите в центъра. Не стигайте до крайности в нищо. Всеки ви уважава ако сте в центъра, но
ако стигнете до крайности, хората си мислят, че нещо не е наред, основно, че нещо не е наред с вас. И това разстройва
цялата програма. Така че Моят съвет е да се придържате към центъра, да не прекалявате с нищо, да поддържате
всичко в подходящата форма, защото е изтощително за вас да пътувате така, да се излагате на това слънце. Това е
най-студеното време в Махаращра, така че можете да си представите какво бихме правили иначе. Имам предвид, че
трябва да постигнем резултатите с максимум комбинации. И Аз съжалявам за хората, които получиха изгаряния; и
всъщност понеже трябваше да ги лекувам, толкова закъснях, че цялата програма закъсняваше ли закъсняваше.
Смятам, че това беше прекалено. Но стига толкова. Моля ви, не ходете на слънце, няма нужда, достатъчно слънце
имахте. А слънцето размеква мозъците ви и това подлудява хората в тази страна; ако ходим по слънцето, накрая
свършваме като луди. Така че сигурно нещо им става на мозъците, така че най-добре е изобщо да не ходите по
слънцето, придържайте се към това. Само за кратко е добре, но не стойте на слънце. Много е примамливо, зная,
защото нямате слънце, но тук има слънчеви лъчи и на закрито, навсякъде. Така че не бива да ходите и да стоите на
слънце. Това наистина може да ви създаде проблеми, защото слънцето в Аклудж ще е много силно, и ви го казвам,
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защото може и да не съм с вас. Така че, моля ви, грижете се за себе си, това е единственото нещо, което можете да
направите за Мен. За себе си трябва да медитирате, трябва да се тревожите за вашето извисяване и да не оставяте
нещата си тук и там, внимавайте. Много се радвам как ви оцениха в храма на Махалакшми и че ви уважиха и ви
дадоха нещо във ваше оти и това наистина е много мило от тяхна страна да ви приемат с такава готовност според
тяхната традиция и в тяхната общност, разбирате ли. И казаха: „Не можахме да разберем кой е индиец и кой не е
индиец”, защото – мисля – на Ганапатипуле също кожата ви стана по-малко бледа и може би затова те казаха: „Не
можахме да разберем кой кой е”. Това е много хубаво и сега нещата се изработват и лека полека придобиваме
по-хомогенен характер. Относно пуджите, както вече имахме три пуджи и една четвърта в Ганапатипуле, тук също ще
имате три пуджи. На тези три пуджи, сигурна съм, понеже тази група е по-спокойна, вие ще постигнете повече и
нещата ще са много по-добре. Ако имате някакъв проблем, може да Ме уведомите и можем да уредим всичко. Но едно
нещо – на всяка цена гледайте да не се претоварвате, нито да гладувате или да преяждате. Всяко прекалено нещо
няма да е добро за това пътуване. Защото мисля, че във втората група ще постигнем много повече, отколкото сме
постигали преди. Така че хората от втората група би трябвало да се опитат да се придържат към нормален живот,
повече внимание върху Духа, повече внимание върху тяхното извисяване. И на последно място, но не по значение, е
голямата новина, че толкова много от вас искат да се сгодят. Много ще съм щастлива да ги сгодя, без значение в Пуне
или в Рахури. Ще е много добра идея за тези, които искат да се сгодят. И ако има хора, които все още искат да се
оженят, кажете Ми. Може и да можем да уредим нещо в Рахури. Но най-хубавото е, че за тези, които искат да се сгодят,
е много лесно да се направи това, и ще е добра идея. Така че Ме уведомете преди да тръгнем от Пуне за подобни
желания. Сега ако имате някакви въпроси или нещо за казване, моля кажете го сега, защото няма да имам такава
възможност да говоря с вас, когато сте такава малка група тук – другата възможност е винаги на пуджа. В Пуне ще
откриете поне пет пъти повече хора от вас. Да? Какво казва тя? Трудности с вниманието ... какво? Какво е това?
Въпрос: Тя иска да знае как да установи вниманието си и как да навлезе по-дълбоко в медитация. По какви места
ходи вниманието ви, в това е въпросът. Вие се опитвате да се оглеждате повече. Вижте, първо в медитация трябва да
обсъдите всичко това, а и много други (йоги), които могат да ви кажат, те ще го изработят. И второ, най-добрият начин
е, вижте, да държите погледа си върху Майката Земя. Концентрирането върху Майката Земя е най-добрият начин.
Докато вървите, дръжте очите си върху Майката Земя. Ако някой ви говори, дръжте погледа си върху Майката Земя.
Разберете, тогава ще поемате всичко по-добре и ще се установите по-добре, ясно нали? Това е много хубаво нещо,
върху което да помислите – че вниманието ви не бива да се пилее. Постепенно ще се установите. Мисля, че за
повечето от вас, които сте тук за първи път, ще е малко трудно да се нагодят, но постепенно ще стане. Защото първо
вниманието ви отива върху дреболии, като „Трябва да седя на земята” или „Трябва да ходите с автобуси”, или към
някакви боклуци, които виждате някъде. Така че вниманието винаги отива към някакви недостатъци и пробойни и
към мръсотията, защото вниманието ви е било такова. Но после започва да отива към красивите места. В съвсем
дребните неща започвате да виждате красотата, в дреболиите започвате да виждате Божественото. И тогава е
времето, в което би трябвало да разберете, че вниманието ви ще се радва на всичко. Но обикновено виждате, че
вниманието ви, специално вниманието, което имаме, отива към погрешните неща. Каква е пробойната? Ние
започваме да съдим всеки, започваме да съдим всяко място. Вижте това място, ако седите тук: за Мен то е чудесно,
за вас може и да е направено от какво – от някакви си ламарини, от едно друго, така че вие започвате да мислите. За
Мен е красиво, защото виждам всички тези красиви сарита опънати наоколо и красивата аранжировка от красиви
цветя, нещо толкова специално. И фонът и всичко направено с такава грижа. Как са стигнали до там, как са завързали
тези неща? Забележително е. Всички тези неща достигат в ума Ми и Аз се преизпълвам с радост, защото Моите
момчета са работили толкова усърдно да сложат всички тези неща и колко хубаво, как добре са ги подредили. Всички
тези мисли идват в главата Ми и Аз се чувствам много радостна. Не виждам ламарините и не виждам нищо друго. То е
какво виждате, къде отива вниманието ви. Така че опитайте се да видите нещо красиво. Има толкова много красиви
неща, които може да гледате. Та къде, какво виждам е сърцето на Моите деца, начина, по който са го направили, нали?
Ако сте дълбок човек, можете да видите как те са опънали саритата красиво, как са подредили цветята, как са го
направили. Така че това е вниманието: накъде отива. Когато започнете да виждате за себе си „Какви удобства имам?
Трябва да имам това, трябва да имам онова.”, тогава няма радост. А радостта лежи в това да виждате по-дълбоката
страна на нещата, които са направили за нас, как са се потрудили за нас, как са донесли неща за нас, как са готвили за
нас с любов. Вие не работите нищо в сравнение с това, което тези хора правят, без съмнение. Вие се движите като
придворна свита, наистина, за да... А те трябваше да го направят. Специално Ганапатипуле беше много трудно място.



Хората трябваше да изминат целия този път от Нагпур, петдесет души дойдоха да приготвят храна за вас. Парите не са
всичко. Дори и да платите пари, не можете да го направите. Това е любов, това е чувство, внимание, това е щедростта
да се грижите за гостите. И ето как човек би трябвало да се наслаждава колко много направиха те за нас, как ние се
радваме. Ето как сърцата ви ще станат по-дълбоки и по-дълбоки. Но ако имате надуто сърце, което винаги гледа към
нещо грешно, към нещо лошо, към нещо такова или към какво да купите, или какво да напазарувате, с всичко това
главата ви може да излезе от строя. Но ако искате да купите нещо хубаво с добро сърце, тогава просто ще намерите
каквото искате. И може да го направите много бързо. Когато Аз вчера направих големия пазар за всички центрове –
на стойност, мисля, може би един лакх рупии – за всички индийски центрове, го направих за нула време. Понеже беше
за тях, бях много по-добра. Ако беше за самата Мен, не бих се справила толкова добре. Но ще се изненадате, Аз никога
не купувам нищо за себе си, защото нямам време. Вие, хора, Ми давате толкова много, че също не трябва да купувам
нищо. Въпросът е как вие гледате на нещата, как правите нещата, как ги изработвате. А вчера магазинът, където
отидох, беше изпълнен с благоухания. Всичко там беше уханно и всички го усетиха. То е защото Аз се радвах на всичко
това, наслаждавах му се, правех го за другите. Няма „други”, кой е другият? Защото за Мен Сахаджа йогите не са
„другите”. Аз го правя за себе си, но за Моето по-голямо същество, по-висше същество. Ето как би трябвало да гледате
на нещата, нали? Тогава ще им се радвате. [*А сега, това, което трябва да кажа на хората от Сангли, е, че тук сме
правили пуджа доста отдавна и веднъж по-скоро, а също в Сангли по вестниците излязоха доста неща и ето защо
доста работа вече е свършена. И тук Сахаджа Йога също може да се установи, защото атмосферата тук е много хубава
и тиха, а също и всички хора тук са готови да помагат. Така че искам да дам един малък подарък на хората от Сангли,
и моля те да го приемат, Аз настоявам за това. Има още един подарък, но той още е в магазина. Когато го донесат, ще
ви го дадем. Кой ще го вземе?*] Аз купих доста неща, но те още не са доставени, така че трябва да им дам поне едно
нещо. [*Донеси го, ела.*] Това е нашият Сахаджа йоги г-н Тавде, който е голям чиновник тук. Той го направи. Този мъж
е г-н Мали, който е – как казваме „околия”? – той е околийски началник на земеделието, който се грижи за
земеделието в цялата околия и получи своята Реализация през 1975 г. А сега е назначен тук, така че дойде за пуджата.
Цялото му семейство е тук. Така че поздравете г-н Тавде, който свърши цялата тази добра работа за вас. Тук също е
г-н Йадав Сахиб, който публикува всичко във вестника и той е човекът от вестниците. Поздравете и г-н Йадав. Те са
толкова високопоставени, но така скромни – просто вижте. Той е човекът, който отговаря за всичко това тук,
агрономът. И отговаря за всички селскостопански дейности в цялата околия, отговорното лице. А другият е издателят
на вестника. Вижте, когато хората станат егоистични, те просто не са свързани със заобикалящата ги среда. Не
разбират колко далече са стигнали. Това е като топка, която ритвате и тя се издига във въздуха, без да знае, че тя е
само топка пълна с въздух. Ето защо казвате „надут”, разбирате ли? Така че хората, които наистина са стабилни, които
имат някакъв солиден тренинг и солидно възпитание, те не се поддават на егото, не попадат в тези клопки на егото. Те
първо стават много скромни и се опитват да се научат и да станат по-скромни, и пак да се учат и да станат
по-скромни. Както Нютон е казал: „Аз съм като малко дете, като малко дете, което събира камъчета по брега на
познанието.” Човек като Нютон го е казал. Но в наши дни откривам, че е трудно да се намерят такива хора. А тези,
които са много учени – на Запад също съм виждала, че са много скромни хора – в техните писания, в цялото им
поведение може да видите, че са много скромни хора. Смирението е знак за познание. Когато дървото е отрупано, то
се привежда. Когато е отрупано с плодове, то се привежда. По същия начин човек, който има познание, ще се приведе,
ще бъде много скромен. [* Сега, днешната пуджа е наистина от голямо значение, защото днес е пуджата на Шри
Махалакшми, а значението, което ние отдаваме към Шри Махалакшми в Сахаджа Йога, го няма никоя друга Шакти.
Защото Шри Махалакшми е тази Шакти, която наричаме Сушумна нади, Тя обитава в него, и чрез Нея
парасимпатиковата нервна система е активирана. За да направят тази Шри Махалакшми Шакти силна, в нашата
еволюция са се случили много събития и сред тях важното събитие беше инкарнацията на Шри Махалакшми. Шри
Махалакшми прие много въплъщения и Тя беше толкова смела, че прие форма в човешко тяло и се роди в тази
вселена, и свърши много работа. Изненадващо е, че никой не ни даде информация за всички тези инкарнации на Шри
Махалакшми и никой нямаше дълбокото и подробно описание на това. Принципът на Шри Махалакшми е основан на
Принципа на Шри Лакшми. Това значи, че Майката на Шри Лакшми е Шри Махалакшми, бихме казали, Майката на Шри
Лакшми. Това значи, че когато Шри Лакшми идва при хората, Шри Лакшми е Тази с равновесието, жена във формата
на Деви. Тя в такъв баланс, че стои върху лотос. Тя има два лотоса в ръката си. Единият лотос е розов, и в този лотос
също има нежност. Значението на розовия лотос е, че човек, който има лакшмипати, той ще има Шри Лакшми, тоест в
характера на този човек ще има розов цвят, тоест ще има сладост в характера му. Няма да бъде суховат. Второто нещо



е, че ако погледнем лотоса, то ако в този лотос влезе една пчела, пчелата също получава място в лотоса, а пчелата
има толкова много жила, но дори така тя получава място в лотоса. Това значи, че е добре дошла. Следователно човек,
който има Шри Лакшми, ще посрещне с добре дошъл всеки, който и да е гостът. Ще се потруди за комфорт на всеки,
независимо дали човекът е малък или голям. Ще се погрижи за всеки според социалния му статус, ще бъде еднакво
гостоприемен към всеки. Третото нещо е, че - /Шри Матаджи показва с ръце: лявата ръка подава, а дясната е в жест
на закрила/ - значението на това е, че човек трябва да стане щедър. И ако в ръката на човека няма щедрост, тогава
подобен човек не е лакшмипати. Данат (щедрост) е толкова носещо радост качество, че не може да се сравни с
придобиването на нищо. Човекът, който постигне силата на щедростта, смятам, подобен човек е най-великият от
всички, защото е постигнал връхната точка в еволюцията на човечеството. Човек би трябвало да е в състояние да
дава щедро. Както Шри Лакшми дарява с лявата ръка, по същия начин човек, който е лакшмипутра (Принципът на
Лакшми в човека), би трябвало да дава щедро с лявата си ръка така, че даже дясната му ръка да не знае за това.
Даването с лявата ръка означава да давате много Сахадж (спонтанно) без никакво усилие. А цялото желание трябва
да бъде само щедрост. И наистина в целия свят има толкова много материални неща, и мисля, че всички тези неща
имат само едно значение и то е, че тези неща ние можем да ги дадем на другите. Посредством щедростта ние можем
да покажем величието на сърцата ни. Можем да покажем нашата обич и топлота и ето защо всички тези неща имат
значение, иначе всички тези материални неща не са от значение. Има много статуи на свайамбху. Сред тях е и
статуята на Шри Махалакшми, считана за най-важната за нас в Сахаджа Йога. С Нейната милост нашата Кундалини
поема пътя на издигане, или Тя представлява този канал за издигане. Този канал, каналът на Шри Махалакшми, е над
Принципа на Шри Лакшми. Та дясната ръка е ето така. Тази ръка е символът на убежище. Това има две значения:
убежище – дава подслон на всеки, Тя дава закрила на всеки. Но всъщност ние виждаме обратното. Хората
лакшмипати оказват голям натиск и плашат всеки. Напротив, Шри Лакшми просто стои кротко върху лотос, без да
изтъква нещо специално за себе си. Иначе хората имат нужда от коли и разни други неща, за да покажат, че са толкова
заможни и че превъзхождат другите. От друга страна, Тя не товари или притиска другите. Тя стои така леко, така
деликатно, че никой не бива да е притеснен от Нея. Истинският лакшмипати ще стои някъде в ъгъла, ще седи с пълна
увереност и тихо, и ще си тръгне спокойно. Дори ако желае да даде нещо, ще го даде и ще каже: „Шри Матаджи, това е
дарение от мен, но моля, не обявявайте името ми, а го приемете някак. Дал съм го във Вашите Лотосови нозе и край –
вече нямам нищо общо с него”. Когато му кажа, че Аз не взимам пари, а трябва да ги даде на тръста - и за което трябва
да знаем името на дарителя – той казва: „Можете да го пишете на нечие друго име, аз нямам нищо против. Дал съм го
на Вас, не искам да се публикува моето име. Само ако Вие искате да предоставите името ми на данъчните власти,
нямам нищо против, но иначе моето име не е нужно за нищо”. Той ще моли много смирено да не споменаваме името
му. Такъв човек можем да наречем истински лакшмипати. Лявата ръка на Шри Лакшми е насочена така (нагоре). Това
означава, че вашето внимание би трябвало да е нагоре, към по-висша цел. Така че когато човек стане лакшмипати,
тогава вниманието му е такова, че той започва да мисли: „Сега съм станал лакшмипати, но как мога да постигна Бог?”
Когато човек стигне това състояние, той е постигнал богатство и получава много богатства. Става богат и тогава,
когато започне да усеща, че не е постигнал вътрешно богатство, тогава може да се каже, че Принципът на
Махалакшми се е събудил в него. И в този Принцип на Шри Махалакшми се събужда Кундалини. Когато тя е
пробудена, тогава казваме „Удо, Удо, Амбе” – тоест „Шри Кундалини, сега моля те, събуди се”. Казваме това в храма на
Шри Махалакшми, защото тя може да бъде събудена само чрез канала на Шри Махалакшми. И по този начин тя е
събудена в канала на Шри Махалакшми и тогава прониква в горните чакри и се издига и напълно прониква в
Сахасрара чакра. Нека сега видим колко инкарнации на Шри Махалакшми имаме. Първо, Принципът на Махалакшми е
много близък с този на Гуру... – връзка на много любов и чистота. Ако погледнем от самото начало, за всички Ади
Гуру, Тя е родена като тяхна дъщеря или като сестра. Както дъщерята на Джанака беше Шри Сита; Тя беше форма на
Шри Махалакшми, беше Принципът на Шри Махалакшми. Сита беше Шри Махалакшми, и беше дъщеря на Джанака.
Тогава сестрата на Шри Нанака – Нанаки – Тя беше също Шри Махалакшми. Нейната връзка беше тази на сестрата.
По същия начин дъщерята на Мохамед Сахиб, Фатима, беше Шри Махалакшми. След Нея – Радха; Радха беше форма
на Шри Махалакшми. След Нея – Мария. Мария беше Шри Махалакшми и Нейната връзка беше на чистота. Тя беше
толкова чиста, че с Нейната чистота даде живот на Шри Христос. Тя беше формата на пълната чиста Девица. И понеже
беше форма на Девица, заради Своята чистота, Тя имаше син, чист като Христос. Така че Тя също беше Шри
Махалакшми. Заради тези инкарнации на Шри Махалакшми нашите чакри на върха (на главата – б.пр.) бяха
фиксирани. Това значи, че чакрата на Шри Рама е от дясната страна на сърцето – тук Тя е във формата на Шри Сита,



тук е във формата на Шри Радха, а тук – във формата на Мария. А на това място (върха на главата – б.пр.) трите чакри
се срещат и ето защо Шри Махакали, Шри Махалакшми и Шри Сарасвати, всички тези три Сили се срещат. Понеже
тези три Сили се срещат, те оформят една Сила – това е Шри Ади Шакти. Ето защо Шри Ади Шакти обитава в
Сахасрара, но е казано също, че Ади Шакти съществува в Сахасрара във формата на Махамайа – Шри Ади Шакти
съществува, но под формата на Махамайа. Ето защо резултатът от тези три Сили беше такъв, че Шри Ади Шакти дойде
на този свят под формата на Махамайа и Тя може да прониква в Сахасрара на всеки. Както знаете, Тя е пред вас и вие
знаете всичко за това, така че няма нужда Аз да ви казвам нищо повече. По този начин, Шри Ади Шакти беше
инкарнирана от Шри Махалакшми. Тя получи всичките три Сили - на Шри Махакали, Махалакшми и Шри
Махасарасвати. Всички тези три Сили са в Нея. И единствено чрез този Принцип на Шри Махалакшми, чистото ни
желание - което е Шри Амба, всъщност е силата на Шри Махакали – може да се събуди. Тя може да го направи. Ето
затова е от значение Шри Ади Шакти, защото чрез тези три Сили, даже и всичко да е готово, но накрая работата, която
трябва да бъде свършена, се нуждае от Шри Ади Шакти. Това значи, че работата е постигната чрез тези три Сили. Дори
и това да е много лесно за нас за постигане, ние го постигаме лесно, но все пак трябва да работим усилено. Иначе тази
работа не може да стане. Доста е трудна. Ако би била възможна само чрез Шри Ади Шакти, то тогава нямаше да има
нужда да се прави цялото това объркване. Трябва да работите здраво, и вашата подкрепа е наложителна, за да се
изпълни тази задача. Сега вие сте на сцената, не Аз. Можете да вземете Моята сила и да я използвате, но знайте, че
сега вие сте на сцената. И ето защо заслужавате почитание. Вие сте специални. Какво съм Аз? Каквито и сили да
имам, Аз ги имам цяла вечност; няма нищо специално в това. Но вие би трябвало да ги използвате. Трябва да ги
получите, трябва да ги постигнете и би трябвало да ги овладеете. Това е истинското желание на Шри Ади Шакти, това
е Нейното чисто желание. И за това чисто желание Тя се бори много упорито във всеки един момент. А чрез това
всички вие го спечелихте, постигнахте го, приехте го с любов, и движейки се, вие напреднахте в него. Това е много
голямо удовлетворение за Мен. И в това удовлетворение Аз забравям всичко, например колко много трябваше да
страдам в миналото. В миналото Аз трябваше да страдам много години. Аз забравих цялото това минало – колко
много трябваше да страда Сита, колко много трябваше да страда Радха, колко много трябваше да страда Мария.
Чувства се, сякаш нищо не се е случвало в миналото, а каквото става сега, е нещо специално. Но трябва да се помни
едно нещо в тази инкарнация – че Шри Махалакшми се е въплътила в човешка форма, в човешка форма. А Деви, която
наричаме Махалакшми, не се е въплътила в човешка форма. Тя винаги е съществувала под формата на Деви. Ето
защо да дойде във формата на Деви е лесно, а да дойде под формата на човешко същество е много трудна задача. А
да се бие като човешко същество и да живее с човешките същества е дори още по-трудно. Също да живее,
придържайки се към ограниченията на човешките същества, е много по-трудно. Цялата тази работа във формата на
човешки същества беше извършена от всички деви (божества) и днес ние преживяваме благоприятните плодове на
цялата работа, свършена в миналото. Великата работа извършена в Ганапатипуле заслужава да бъде записана в
историята; голяма работа беше извършена и това ще се случва всяка година занапред. Моето горещо желание е то да
продължи поне за следващите три, четири години. И ако това се случи, тогава вие хората ще получите представа, че
онова, което започнахме от Ганапати, то стигна напълно до Сахасрара. Всичко това е толкова адити, изначално, че е
трудно да се изрази с думи. И вие би трябвало да получите всичко това. Би трябвало да получите всичко, което Ми
принадлежи, това е само Моето чисто желание. И когато това се получи, тогава Аз не искам нищо. Ето така – постави
нещо под Нозете и поставете кумкум върху Нозете. Постави кумкум върху Нозете. Извикай някого, няколко жени.
Вземи това и вземи кумкума за Нозете. / Шри Матаджи дава указания какви съдове са необходими за миене на
Нозете – б.р./. Нека жените да направят пуджа. Аз ще ти кажа какво трябва да правиш, а ти ги остави да го правят. Не
я пипайте, не докосвайте с ръце. Внимателно, не бива даже да докосвате купичката, не я докосвайте с ръце, дръжте я
по краищата. Дръжте я по краищата и сега я сложете. Кажете „Шри Сукта”, за Ганапати кажете „Атхарва Ширша”,
кажете... ... Излей вода върху Нозете и ги измийте. Кажете „Шри Сукта”... Този кумкум е много добър, защото е
вибриран. Всички вие трябва да си вземете малко; раздай с лъжицата на всички, по-късно. /Шри Матаджи дава
указания кой да мие Нозете – б.р./. Пуджата би трябвало да се прави в тишина и спокоен ум. Нищо лошо няма да се
случи. Вижте сега, не се използва думата „бедност”; алакшми означава това, което не е Принципът на Лакшми - така не
се казва даридрйа (бедност). Не се казва „разруши даридрйа (бедността)”, а алакшми. Вижте колко е фино. Всичко,
което е неблагоприятно, което не е в Принципа на Лакшми, всичко това – то обхваща обширна област. Всичко това е
написано след дълго изучаване – с ясно и подходящо мислене. Вижте вибрациите му. О, не в това. Преди в него имаше
вода, нали? Направи го сега; какво да правим, вече се случи. Ето това ви казвах. Сега я излей, няма полза вече, няма



разлика. Направи го така, сега Ме слушай. Излей вода върху Моите нозе, и я дръж настрана, без да я пипаш. От камал
отива във Вишва, нищо по средата. Разбрахте ли? Описанието на Махалакшми – че Тя много обича лотоси, и после –
Тя обича цялата вселена. Нито повече, нито по-малко... Сега започнете със Сто и осемте имена. Имате ли още нещо за
Шри Махалакшми? И това именно трябва да разбере човек – че Махалакшми Татва става Виратангана, тоест Будхи,
мозъкът – съзнанието, бихме казали, Тя става това. Нарайани Шакти или казваме Виратангана е силата на вирата в
мозъка. Така че накрая, това е Принципът на Шри Махалакшми – централната нерва система е Махалакшми Татва
също, в известна степен. Тя е станала Махамайа, поради Принципа на Махалакшми Тя става Махамайа. Когато
Принципът на Махалакшми се издигне, тогава става Махамайа. Това се отнася за Деви – Махакали и Махасарасвати –
когато вземе това покривало, тогава Тя става Махамайа. Това значи, че е методът на Вирата, на Шри Кришна. Да
създава майа е метод на Шри Кришна, божествена майа. Когато Шри Махалакшми срещне тези две сили –
Махасарасвати и Махакали – тогава образува Махамайа, получава формата на Махамайа. защото там има
интелигентност, всичко има, то се случва чрез метода на Шри Кришна. Като Шри Кришна, силата на Шри Кришна. В
случая с Кали Деви или с вяска друга инкарнация на Махакали, всичко в Нея е видимо за всички, Тя не крие нищо.
Виждате всичко пред себе си. Тя стои с меч в ръката си, а всичките й ръце се виждат. Тук Махасарсвати е чиста,
понеже никога не се омъжва, нищо; тоест, като жена, като девица, напълно чиста, формата на познанието, носеща
бяло сари. Но когато силата на Шри Махалакшми се срещне с Нея при тези две сили, тогава Тя придобива цвят. Това
значи, че се появява нов вид, и всичко започва, идва формата на Махамайа. Махамайа идва поради тези Сили. Това е
Шри Кришна. Просто му обяснявам; става така, че Принципът на Махалакшми започва след като Лакшми Татва се е
проявила, тоест когато Лакшми се е появила чрез изобилието и удовлетворението от изобилието; тогава Принципът
на Махалакшми започва да се развива в нас, така че се замисляме за нашия възход. И се случва това, че в нашия
мозък имаме три сили – Махакали, Махалакшми, Махасарасвати – над Агнйа чакра. Става така, че двете сили –
Махакали и Махасарасвати – биват благословени, благословени са от Принципа на Махалакшми. А Принципът на
Махалакшми е основно Принципът на Нарайана. Нарайана е Вишну, а Вишну става Шри Кришна. И тази Шри Кришна
Шакти, която е тук, става Шакти на Вирата – тоест Виратангана. Но когато Тя се смеси с тези двете, тогава силата на
Махамайа започва да се проявява, защото Тя е – знаете какъв беше Кришна: Той винаги играеше номера, криеше
нещо, правеше разни неща – всички тези неща започват от тази Сила. Ето защо Тя не е съвършено открита. Както
силата на Махакали, която е толкова отворена; Силата на Махалакшми е скрита Сила, като Мария. Никой не би могъл
да повярва, че Мария може да е Махалакшми, или Радха, или Сита – семпла, оттеглила се, но много силна. Но по
времето на Сахасрара, става Махамайа. Тя е тази, която поддържа цялата Вселена и тя става Духа, Духът на цялата
Вишва, която Вишва Гйанешвара описва. Той казва: Вишватмаке Деви – Богът на целия Дух на вселената. Така Тя
става Вселената. Можем да вземем двама мъже, и две жени от чужбина да излязат, които са женени. Ти, Ричард, не
бива да идваш, от всички останали. Моля седни. Ти винаги има шанс. Тези, които не са имали възможност, те да
дойдат. Той първи става, казвам ви. Моля, сядай. Не от Англия, защото англичаните винаги имат възможност, моля.
Трябва да са от Австралия или от друго място, където нямат шанс. Англичаните трябва да дадат възможност на
другите. Вие се срещате с Мен толкова често, там сте и миете Нозете. Ела насам. Къде е съпругът й? Той е англичанин,
нали? Бог да ви благослови. Хубаво. Така че нека дойдат австралийци. Имам предвид, че даже не е необходимо да сте
женени за същата жена. А някои австралийци, или австрийци, или други хора, които нямат възможност. Испанци е
добре. Хубаво. Бог да ви благослови. Англичаните са най-привилегированите, бих казала. Нали? Нозете ли искаш да
разтриеш? Никога ли не си разтривал Моите нозе? Добре, ела насам. Сега, дръж с дясната ръка и търкай с лявата. Ти
си разтривал Нозете, или не? Ти си го правил. И ти си разтривал Нозете? Ти разтривал ли си Моите нозе? Разтривал ли
си ги с вода? Ти си го правил, добре, тогава го остави той да го направи. Този също... Сега вижте вибрациите. Сложи си
тук ръцете. По-добре ли е? По-добре ли е сега? Хубаво. Нека Бог да ви благослови всички. Нека Бог да ви благослови
всички. Нека Бог да ви благослови всички. Нека Бог да ви благослови всички.
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Макар Санкранти Пуджа Индия – 14 януари 1986 г. Този ден е тъжен за Мен, защото трябва да се разделим и Аз няма
да мога да ви видя в Бомбай. А с някои от вас може би няма да се виждаме повече от една година. Но бих искала да ви
дам един малък съвет по повод на вашето духовно израстване. Хората мислят, че са подпомагани от Бог, че са в
Царството Небесно и че каквото и да им се случи, Той се грижи за нас. Това е вярно. Но тъй като сте инструменти на
Бог, вие също трябва да се натоварвате. По повод на закъснението днес бих желала да се извиня. Това закъснение се
получи, защото М.К. трябваше да дойде от Пуна за тази пуджа. Казах му, че жена му е негативна личност и добавих, че
той не иска да разбере собственото си значение. В качеството си на лидери вие трябва да разберете вашата собствена
значимост. На един човек, който го питаше защо не отиде с него, М.К отговори: “Трябва да дойда с жена си”. И ето така
се получи това закъснение. Той все още не е тук, а беше казал, че ще дойде за пуджата. Значи най-важното беше той
да пристигне тук, без да бъде задържан от негативните сили. Тогава да си направим извод от това. На първо място
трябва да знаем, че не бива да се оставяме под влиянието на нито една негативна сила, нито да се обвързваме към
нея. Може да става въпрос за съпругата, за съпруга, или за сина или дъщерята. Няма значение за кого става дума.
Посредством вибрациите трябва да видите, че личността е негативна и повече да не се занимавате с нея. Никога не
слушайте една негативна личност, никога не се съгласявайте с нея, а правете това, което се харесва на вас, тъй като
чрез вибрациите ще знаете, че тя е негативна. Разбира се, това не ви дава право - така да се каже - да унищожавате
тази личност нито да я оставите да потъне, нито да разрушавате Сахаджа Йога в нея. А напротив – с вашата любов, с
вашите подходящи съвети трябва да й кажете, че е негативна, че от нея се получават негативни вибрации. Може да
стане така, че личността да упорства в негативността си било поради това, че не знае как да излезе от там, било от
мързел, било от надменност. Защото такива хора могат да бъдат много надменни, непреклонни, властни, а също да
имат и своенравно поведение, да бъдат толкова интелигентни, че самите те да прекаляват със собствената си
интелигентност. Те няма да приемат вашето предупреждение, каквото и да е то, но вие се опитайте да им го кажете.
Трябва да стигнете докрай, защото вие не сте тук заради тях – тук сте заради Бог. Няма смисъл да хабите енергията си
с личност, която определено е негативна. Подходът ви трябва да бъде такъв, че да се опитате да помогнете на тази
личност дотолкова, доколкото е възможно. Да предположим, че тя има лоши привички, взема наркотици. Опитайте се
да я измъкнете от там, направете всичко възможно: правете бандани, настоявайте. Вашето внимание не бива да бъде
изцяло насочено към някой, който е негативен. В един ашрам установих, че заради една единствена, очевидно
негативна личност целият ашрам се обръща с главата надолу. Това е нещо, което много бързо се предава и един човек
можа да развали цялата картинка. По същия начин днес трябваше да харча пари за някой, който е неприятен, за една
незначителна причина. И тъй като той е негативен, Аз трябваше да се противопоставя, защото не зная как вие бихте
могли да го направите. С една дума, трябва уверено да кажете в лицето на такъв човек: “Ако искаш да отидеш в ада,
можеш да го направиш. Но ако искаш да отидеш при Бог, тогава трябва да се промениш и да станеш какъвто трябва”.
Всеки може да бъде излекуван, но големите ленивци представляват единствения труден случай, защото имат разни
“извинения”. Ето това е най-трудното. Ако човек не е мързелив, е много лесно да го накараш да прави каквото трябва.
За един мързеливец всяко нещо е трудно, защото той се оставя на мързела. Но трябва да си припомним един много
важен принцип в Сахаджа Йога. Мисля, че трябва да го запечатате в сърцата си. Той е съществен в Сахаджа Йога, за
да знаете как да израствате – трябва да знаете как да издигате вашата Кундалини. Би трябвало да знаете как да
медитирате, да намерите разрешение на вашите проблеми, да ги решавате и да издигате вашата Кундалини. Ако не
можете да направите това, тогава не можете да напредвате в Сахаджа Йога. Вие знаете, че спускането надолу на
Кундалини се причинява от много неща и ако например си създавате грижи за вашата жена, ако мислите за това или
ако си мислите, че вашият съпруг е негативен, тогава Кундалини се засмуква надолу. А се получава при всички случаи,
които са негативни за вниманието, и всеки път, когато то се въвлече в нещо негативно. Все повече такива негативни
личности винаги се бутат напред или се настаняват срещу Мен. Точно там! Те не разбират, че би трябвало да отидат
назад, а правят така, че да бъдат забелязани. Стоят точно пред Моя поглед. Ако погледна пред Мен, те са точно
отсреща. Това е знамение. През цялото време опитват да не се харесат на Богинята, през цялото време. Разбира се,
вашата Майка е една толкова чудновата Богиня, че никога не е неразположена. А има толкова други, на които може да
не се харесате. Бих искала да разбера това, тъй като наистина не знам нищо. Аз съм самата Прошка и не знам нищо
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друго. Следователно това е един важен момент: една положителна личност никога не се бута толкова напред, а се
оттегля настрана, не Ме насилва да правя някои неща. Иначе някои хора Ме притискат: “Направете това, направете
онова... Седнете така... Това ми харесва...”. Дори и без да ви казвам, вие не би трябвало да ... Познавам някои хора,
които Ми причиняват мигрена – “Да Ви донеса ли чай? А тази бутилка?” Защо е всичко това? Ако имам нужда от нещо,
ще ви кажа. А не “Вземете си това или онова... Искате ли бял чай или жълт, или черен?” Имала съм такива абсурдни
истории. Ето това отдръпва Моето внимание от тези хора и те не се възползват от него. Това е порочен кръг и те не
получават Моите благословии. /Майка размества няколко души в залата – б.пр./ Ти се премести от там, иди настрана!
Знаеш го много добре, а си седнал точно срещу Мен. Да видим колко са се настанили пред Мен. По-голямата част би
трябвало да са негативни, с изключение на Х, виждам го добре. Друга една е У. Наистина ли това е тя? У прихваща
много негативности. Да, премести се! У прихваща много негативности, а вие останалите не искате да видите как ги
прихващате. И после, това разстройва други хора. /Шри Матаджи премества още няколко души встрани – б.пр./.
Искам само да ви покажа, че можете да откривате негативните хора. Те винаги имат проблеми. Тези, които се
оплакват, са негативни. Аз никога не се оплаквам, нали? Оплакала ли съм се някога, че например леглото е лошо?
Онзи ден, като седнах на леглото, забелязах, че е твърдо като дърво. Нищо не казах, защото Аз се чувствам удобно
вътре в себе си. Това е за да ви покажа, че един човек, който не чувства вътрешно удовлетворение, винаги е
негативен. Една такава личност би трябвало да се опита да стои настрана. Най-добрият начин сам да си помогнеш е да
се опиташ да не се показваш. Но тези хора винаги се настаняват на първия ред. И защо? Защото се надяват там да
получат благословии, да бъдат спасени. Като просяка, който застава на пътя на богаташа. Но в Сахаджа Йога всичко
функционира по друг начин. Може отначало всичко да се обърне с главата надолу и след това може да се разбере. В
Сахаджа Йога най-благословени са тези, които стоят извън погледа Ми, които не Ме питат дали искам това или онова,
които не Ми препоръчват нищо, които не Ме предизвикват. Така се случи и с Моя паспорт. Същата история стана
веднъж в Австралия. Г-н Шривастава каза, че срокът на паспорта ми е изтекъл и трябва да се продължи валидността
му. Три пъти ми го повтори, а Аз попитах какво направя, тъй като трябва да ходя в Хонг Конг. В този момент си
отворих паспорта, а той вече беше удължен до 1988 г! Трябва да се разбере, че трябва да се познават собствените
приоритети, онова, което е важно за нас. За Мен това беше да отида в Хонгконг в момент, когато не е много горещо. За
Мен се получи и нямаше никаква нужда да минавам през Делхи. Истории от този вид са се случвали толкова пъти, а
ако нещо не се получава поради негативните сили, тогава Аз ги употребявам, за да извлека полза от тях. Така ако
някой е негативен, Аз мога да го използвам за положителни неща. Например, трябваше да ходя в Америка и бях дала
паспорта си за виза. Моят съпруг е толкова стриктен, че бях взела паспорта си, без да го погледна. А на аерогарата
възкликнаха: “Какво? Та това е виза за следващата година?!” Обадих се по телефона на съпруга си – беше неделя и
той току-що ставаше от леглото, бедният. Какво беше се случило та той да не забележи това? Момчето от посолството
малко се беше престарало, визата беше в аванс. Какво да се прави? То се потруди добре и в резултат посолството ми
издаде виза за пет години. Така че вместо да бъдете нещастни заради негативността и да приемате отчаян вид,
измъчвайки себе си – а и Мен – най-добре е да се посмеете на това и да преодолеете негативността, за да направите
от нея нещо положително. Беше отдавна, трябваше да отида в Насик. Колата ми се повреди. “Как е възможно? Това
никога не ви се е случвало?!” – питаха се йогите, които бяха с Мен. “Но тук е много хубаво, ще се полюбувам на
пейзажа” – отговорих Аз, а те не можеха да разберат защо. Чувствах се толкова добре в този момент. И тъй, повредата
ни костваше един час. Преди това Сахаджа йогите в никога не бяха лекували никого, не бяха се занимавали с никого,
не бяха вдигали Кундалини на никого и много се страхуваха. Но тогава пристигнаха много хора и тъй като Аз не бях на
мястото, това беше предизвикало Сахаджа йогите. Така приеха да издигат Кундалини. По този начин започнаха да го
правят и това още ни служи и днес. А без тази случка йогите нямаше да искат да се занимават с тези неща. Така
цялата вреда, цялата негативност трябва да бъде използвана за нещо положително. Вече съм ви давала примера с
едно зрънце, което никне в земята и среща голяма скала. То пуска корени, увива се около нея и си служи с нея да
поддържа стеблото си. Ето това е мъдростта. И тази мъдрост идва чрез медитацията. Трябва да медитирате всеки
ден, иначе никога няма да я достигнете. Може всеки ден да казвате, че Ме обичате, да Ми пишете по 10 страници
невъзможни за четене писма, да правите всякакви неща от този род, да Ми задавате въпроси от сутрин до вечер.
Нищо такова няма да ви помогне нито да Ме разберете, нито да разберете сами себе си, нито Сахаджа Йога, нито пък
да израснете в Сахаджа Йога. Нито пък ако си говорите, дискутирате и правите каквото ли не. Най-добрият начин да
разберете Сахаджа Йога е да бъдете удовлетворени, да показвате щастливи лица, да бъдете изпълнени с вяра в себе
си, с вътрешна радост, да се опитате навсякъде да откриете съзнанието за радостта, без да търсите нищо за



критикуване, нито да се измъчвате. Трябва да издигате вашата Кундалини всяка сутрин и вечер. Кундалини е като
храната или живата вода за израстването на вътрешното ви същество. Ако не знаете как да медитирате и да издигате
вашата Кундалини, най-добре е да го научите. Негативните хора винаги избягват това, защото тогава усещат
изгаряния. Обърнете внимание на това. За момент то не е страшно – изчистете се и вижте дали вашата Кундалини се
издига. Не обвинявайте нито вашата жена, нито вашия съпруг, нито децата си, нито заобикалящата ви среда, нито
каквото и да е. Вие можете да отидете в джунглата или където пожелаете, но ще трябва да разберете, че сега сме
светци и светците трябва да правят това. Ще се изненадате, че започвайки да медитирате, по-голямата част от
проблемите ви изчезват. Бог ще се заеме с вашите здравословни проблеми, а също и с материалните и семейните ви
проблеми. Но най-важният проблем е как да ви накарам да медитирате. То е като да се храните: когато се храните,
езикът ви вкусва, слюнката идва, храната слиза надолу. Обикновено се получава толкова добре – соковете се отделят,
те знаят каква храна пристига, тя се смила на различни места и накрая бива усвоена. Но трябва да поставите храната
в устата си. Подобен е и механизмът на Сахаджа Йога. Това означава, че трябва да медитирате и да издигате вашата
Кундалини. Казвала съм го толкова пъти, от всички гледни точни и по всички начини, но не го правите. Знаете каква е
вашата функция. Също така лидерите изобщо не виждат какво е тяхното значение. Понякога се държат по начин,
който Аз не мога да разбера. Стават така глупави заради техните жени или съпрузи. Те изобщо не са важни. Щом са
лидери, те имат отговорности. Второ, лидерите трябва да смъмрят хората, които е нужно. Ако не можете да ги
наказвате, няма полза. И по този начин няма да има респект към лидерството. В момента, в който една негативна
история види бял свят, хората незабавно докладват. И Аз веднага разбирам, че жената или съпругът са извършили
глупост. Веднага може да се съобщават проблемите, може да се правят бандани. Но най-лесният начин е да седнете
пред Моята снимка и да кажете: “Майко, има такъв проблем”. И с него ще бъде свършено. Няма нужда да звъните по
телефона и да Ме търсите в два часа през нощта. Само седнете и го кажете пред снимката. Но проблемът е, че не
успявате, защото вашата система още не е достигнала това ниво. Получава се порочен кръг и вашата система трябва
да достигне нивото, когато връзката е напълно установена. Не си създавайте грижи за лидерството или за каквото и
да е друго, а се погрижете само за вашето вътрешно израстване. Ако го постигнете, останалото автоматично ще се
получи. Много е трудно хората да разберат, че трябва да се отнасяме по един интелигентен начин към самите нас.
Това е по повод лидерите. Но трябва да кажа, че то се отнася и за всички останали. Справедливи ли сме към самите
себе си? Възрастните се държат като деца, децата се държат като възрастни и в този смисъл започват да мамят
хората. Трябва да знаем каква е възрастта ни, към коя група принадлежим и да се държим по един достоен начин.
Също в ранна възраст ако едно дете говори като дете, то може да е позитивно. Обаче Аз съм се занимавала със
случаи, когато хората са се държали по един особено шокиращ и своеволен начин. Единственото нещо в главите им
беше желанието да бъдат лидери. Но да бъдеш лидер в Сахаджа Йога не представлява нищо. Вашата Майка е много
компетентна – Тя няма никаква нужда от лидери. Вие не я познавате. Най-добре ще направите ако я преоткриете. Тя е
една много способна жена, много интелигентна, много сръчна... Тя може всичко и знае всичко. Знае как да прилага
решенията. Тя няма да позволи Сахаджа Йога да изчезне заради нечия лудост. Не! Седейки тук, Аз знам всичко за
всеки. Може и да имам наивен вид, но съвсем не е така. Ето защо трябва да ви кажа да не се смятате за надарени с
някакво специално право като лидери. Истината е, че вие имате това право, което трябва да употребявате, чрез
вашата Майка. И тъй, кажете си: “Каквото и да правя, Майка го прави”. И ако го сторите, ще бъдете изненадани да
видите, че каквото и да поискате, каквото и да пожелаете, това ще са само разумни неща, в смисъл - свързани със
Сахаджа Йога. И собственото ви достойнство ще се изгради. Но най-важното е, че на всяка цена трябва да
медитирате. Ще го кажа и на индийците, но за вас то е много важно, защото сега ще тръгнете към вашето реално
място, към вашето истинско място. Вчера Ме попитаха по повод на една индийска песен: “Майко, защо сте напуснали
Вайкунта (Рая)? За да дойдете в Индия ли? Защо Бог е напуснал Вайкунта?”. Трябва да е подлудял от нестихващите
възхвали на своите бхакти. А къде би могъл да живее Бог ако не със светците? Какво щеше да прави иначе? Добре, но
може да се каже защо Майка е напуснала Индия. Хората казаха, че Бог е полудял заради своите мъдреци. Светците
трябва да бъдат светци, иначе стават досадни и скучни. Ако Аз отида в лудница, например, нищо няма да Ми се случи.
Ако отида в едно гробище, нищо няма да Ми се случи. Но ако един светец измами дори и за най-дребното нещо, това
Ми се отразява и Ме смущава. Може би не външно, а вътре, защото Аз съм ви сторила място в Моето сърце, в Моето
същество и вие се движите в Моето същество. По този начин Аз знам всичко за вас. Тогава ако растете, добре; ако се
подобрявате, това ще ви донесе радост и ще бъде най-голямата радост за Мен. Ето затова Аз искам да израствате и за
нищо друго. Сега бих искала да ви информирам, че ще започнем проекти в Индия. Времето вече е дошло. Купихме



земя и ще започнем щом се установя в Индия и ще видите резултатите. Може би за няколко години няма да имам
възможност да правя обиколки от такъв характер (става дума за обиколките на Майка на Запад – б.пр.), но вие самите
ще сте в състояние да ръководите нещата в собствените си страни, защото това е период на подготовка, когато ще се
научите да ръководите. Очевидно е, че в някои страни е трудно да се контактува с хората, но Аз започнах с един
единствен човек. Освен това Аз съм само една жена, една домакиня и щом съм могла да го направя защо и вие да не
успеете. Сега вървете, изпълнени с вътрешен мир, щастливи. Много е трудно за една Майка да понесе всичко това,
защото когато напускам Индия, е тежко за Мен – заради индийците. А когато вие заминавате, е същото. Мъчително е
и бих желала един ден да имаме една голяма страна за нас, където можем да живеем в щастие.



1986-0303, Преминете от сваха към свадха
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(разговор със Сахаджа йоги) Бромтън Скуеър, Лондон – 3 март 1986 г. Това е последното нещо, което използвах в
Моите лекции в Делхи – че Шри Кришна е казал, че човешкото съзнание върви надолу, а корените на човешкото
съзнание са в мозъка. И когато човешките същества тръгнат надолу, те се движат в посока обратна на Божественото.
Това е всичко, което Той каза. Не е казал повече от това. Вижте, онова, което се случва, е че сме родени в Бхавасагара.
Ясно е, нали? На това ниво... (чува се неясно – б.пр.) Когато човешкото съзнание започне да расте, същността на
Бхавасагара е сваха, а целта е свадха . Сваха означава горене – изгаряне на всичките отрови, изгаряне на всичко. А
свадха е Единственият; тоест, сва е Духът, а дха означава поддържащият. Така че когато дхарма на Духа влезе във
вас, тогава вие ставате Гуру. Така че в Бхавасагара тя е сваха и свадха. И вие трябва да се придвижите от сваха към
свадха. Ако стигнете до състоянието свадха, тогава Махалакшми се пробужда във вас и вие започвате да се издигате
по-високо. Това се нарича урдхобати, движението по посока извисяване. Посоката на падане се нарича адхобати.
Адхобати започва, разберете, понеже да се върви надолу е много лесно, най-напред. Второ, когато сте по стълбите,
върху тях, виждате много хубаво стъпалата надолу – имам предвид, че виждате хубавата платформа, която слиза
надолу, но не и висините. И просто тръгвате надолу, лесно е. А първото стъпнало, на което стъпвате, е Свадхистхана.
Но преди стъпалото за Набхи, което е сваха – тоест горенето -, започва действието в съзнанието. Тогава започвате да
изгаряте, да консумирате – да нападате други страни, да ги завземате, да се настанявате там и да ги завладявате, а
после завземате други. Това е империализъм, както го наричате, такова нещо се започва. Слаба богу, че Колумб
тръгна на другата страна, както съм казвала много пъти. Когато сте направили вече това, после започвате да копаете
вашата Майка Земя и да консумирате нещата в Нея, а правите всички подобни неща чрез вашите машини. След това
втората точка е когато слезете малко по-надолу, тогава влизате в Свадхистхана, която е антарикша, наречена още
бхурва. Антарикша означава Вселената, вселенско. Така че тръгвате към звездите, тръгвате към тях. Имам предвид,
че това е безполезно, ненужно е. Вие трябва да тръгнете навътре. Трябва да вървите нагоре. Трябва да вървите
урдхобати. А вие започвате да вървите към онези неща и сте много щастливи – „О, отиваме на луната”. Отивате към
слънцето, вървите. А какво ще извлечете от това, не зная. И когато това се случи, после стигате до Муладхара.
Съзнанието трябва да расте. А щом стигнете до Муладхара, тогава започва абсолютното покваряване, или ставате
извратени. Започвате да харесвате всякакви странни представи за секса. Наистина не знам какво да се прави с този
секс – да бъде изяден, да се изхвърли на боклука, или да си правите каквото си искате. И ето как ставате такива. И
още една крачка напред и сте в ада, директно. Та ето как започва упадъкът във всички тези неща. Имам предвид, че
ако гледате телевизия, не знаете какво от лошо по-лошо ще сътворят онези хора. Идиоти, кръгли идиоти, като онзи
Хелшан, дето се жени за секретарката си – всякакви такива безсмислици, идиотско е. Тази идиотщина навлиза,
защото е движение надолу. И така тръгвате надолу и отивате в ада, и край с вас. А когато човешкото съзнание се
опита да се издигне малко по-нагоре, но без да е преминало през процеса на Махалакшми, тогава то стига до сърцето,
където е мана, тоест Сърцето. И тогава започвате да отдавате сърцето на един човек, после на друг – всякакви
подобни любовни романи. Така че се завъртате и пак тръгвате надолу. Но когато стъпите от първото стъпало отдолу
нагоре, онова, което виждате, е височината и трябва да се изкачите. Към какво? Към вашата невинност, към вашето
целомъдрие – издигнете се чрез тях. После, докато се изкачвате нагоре, виждате едни неща, а докато слизате надолу,
виждате други. След това от там отивате до другото по-високо ниво – бхурва, творението. И ставате творчески
личности. Следите за естетиката. Вижте, ето защо хората не разбират естетиката. Не съм изненадана, че естетиката се
променя към посредствена, безсмислена, странна. Това няма смисъл, абсолютно. То не е свързано с творчеството.
Човешкото творчество тръгна надолу. Всичко е машинно творчество. Минахме на пластмаси и започнахме да ценим
всичко, което е модерно. Не можем да оценим нищо, което е било, и никой, който е бил; което би било по-добре.
Вместо това приемаме нещо толкова блудкаво и толкова ужасно. Поради бхурва вие стигате до притхви татва и
започвате да се превръщате в материалисти. Ставате материалисти, ориентирани към парите на нивото на Набхи
чакра – абсолютно ориентирани към парите, без дхарма, без нищо. Изобщо без дхарма, защото ви липсва свадха. Но
издигайки се нагоре, получавате усет към естетиката. Ставате естетически богати. Разбирате естетиката, понеже
чувствате вибрациите на нещата. Можете да оцените всичко, оценявате тази къща заради вибрациите. Без
вибрациите бихте избрали някое, както му казвате, блудкаво, странно изглеждащо, просташко, безсмислено място,
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нещо като дискотека, както казвате. Тоест, направо като дискотека, което е краят. Представете си, представете си
сравнението между една дискотека и тази къща. После се изкачвате по-нагоре, до Набхи. На нивото на Набхи онова,
което се постига, е дхарма. Вие се радвате на вашите добродетели. Наслаждавате им се, радвате се на това да бъдете
добродетелни. И след това ставате свадха. После ставате гуру. Стигате до сърцето. После ставате състрадателни.
Разширява се, то се разширява. Защо? Движението надолу ви прави все по-малки и по-дребни, докато се превърнете в
предмет за секс и тогава отивате в ада. Иначе тя (свадха – б. пр.) разширява сърцето ви, разширява го. Вие ставате
състрадание, любов, щедрост. Следва джанах, джанах е по-горе. А същото съзнание, човешкото съзнание, когато се
развива само за себе си, се превръща в политически оратор, в политик – понеже джанах е да се излезе пред публика.
Джанах е тук, понеже е Вирата. Така че се обвързвате към неща, където имате популярност, която е от евтин вид.
Няма нищо дълбоко в това, вижте. Както г-жа Тачър сега тръгна... [неясно – б.пр.], разни „тачъристи” и всякакви
такива се появиха. После, и другият – Хилтън (?Хийт? – б. пр.). Тоест, не само онези като Рейгън, а всички като тях са
ужасни. Та се случват тези неща. И така се опитват да решат някои въпроси – „Това да не се прави, онова да не се
прави”. Но няма мир. Мирът трябва да се установи. Той не може да бъде установен така. А също хората, които са
политически мотивирани, те също слизат до нивото на Вишудхи чакра. След това тук (Агнйа – б. пр.), когато се
издигнете, казвате като другите: „О, трябва да жертваме това. Трябва да направим онова и да го постигнем чрез
жертви”. Тапас, хората правят тапас (покаяние – б. пр.). Като воденето на войни, хората следват подобни неща. Но тук
имаме тапасйа за Бог. И после ще стигнете до Сахасрара. Сахасрара е сатйа, тя е Истината. Вие откривате Истината.
Ще трябва да познаете Истината, понеже това са корените. И затова сте я получили. Получили сте истината, тук и сега.
И ето защо хората тук могат да разберат упадъка. Иначе не разбират цветовете, вижте. Даже казват за Моята баня:
„Какво е това? – много съм особена за баните – Би трябвало да е в бяло”. Но е цвят слонова кост. Какво му е на цвета
слонова кост? Дори този го нямат. А сега даже рисуват лицата бели, та да изглеждат бледи. Само си представете, като
смъртта. Движат се като мъртъвци. Не харесват цветовете. Как ще имат цветя? Природата е пълна с цветове. Не ги
искат, не харесват никакви цветове. Даже не харесват, да речем, прозрачни неща. Искат да е боядисано в бяло. Като
призрачно. Всички изглеждат като призраци, нали? А защо тези хора ценят дадено нещо? Защото в него има упадък.
Без цвят, без нищо, само блудкаж. Никакъв дизайн. Ужасно е. Ужасни неща се случват. Всички вие се измъкнахте от
това. Трябва да ви благодаря за това, за начина, по който се издигнахте, вижте, от тази долнопробна атмосфера.
Толкова долнопробна атмосфера, помислете си. Тези хора ще измрат. Както се появиха хипитата и измряха, те ще се
свършат. Други ще се появят, ще отмрат. Но онези, които се издигат, са хората, които са важни за нас. Тоест,
представете си, помислете си за хипитата – къде биха били те. Абсолютен, пълен упадък; абсолютно, край с тях. Носят
някакви дрипи... В Хонгконг един мъж продаваше дънки и го попитах: „Какво толкова специално има в твоите дънки?”.
Той отговори: „Вижте, тези са прани в машина, която е пълна с камъни”. – „И какво става с тях?” – „Ами изглеждат като
леко овехтели”. Слагат камъни в пералните машини, а камъните ги продават на пазара. Такава идиотщина, казвам ви.
И това са най-скъпите дънки. Такъв упадък, такъв упадък! Докато вие трябва да стигнете до вашата глава, до
Сахасрара. Както знаете, това е възможно чрез Кундалини; няма друг начин за това. Кришна не каза нищо по въпроса,
понеже не знаеше дали Арджуна ще го разбере или не. Но в известна степен го направи. Взехте ли си книгата
„Просветлената Гита”? Хубава е. Сахаджа йоги: Не, не съм я виждал. Тя на Йоги (Махаджан- б. пр.) ли е? Шри Матаджи:
Да. Ще ти я дам. Направихме й представяне. Ще ти я дам. Когато изляза, ще ти я дам. Горе в стаята Ми е.
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Пуджа на Шри Картикейа Холцкирхен, Германия – 13 юли 1986 г. Сега войната е на фино ниво. Трябва да разберем, че
всички тези неща са довели до ефект на разрушение на Запада, на западната личност. Така че първото усилие, което
човек трябва да направи, е да поправи ефекта, да оправи нещата, да стъпи на краката си, защото хората изгубиха
личността си, традициите си. Нямат пристан, нямат корени. Започнаха да се движат към нищото, което ги връхлетя,
като към някакво интелектуално преживяване. Жените станаха много независими и си помислиха, че могат да решат
проблемите си и стигнаха до там, че заприличаха на мъже. Тук проблемът се прояви още по-зле: защото жената е жена
и само съвсем малко нещо в нея може да се нарече мъжко. Когато тя се опитва да избягва това, което е, а да развива
малкото в нея, тогава става странна. Може да бъде обладана от духовете на много мъртви мъже. Желанието й да се
държи като мъж може да привлече толкова много бхутове, които искат да влязат в ума на жената. Когато бхутовете го
сторят, имат дрехите на жена, но умът им е дяволски, а жената не може да го види, защото може би с тези дяволски
неща в светския живот тя може да има голям успех. Може да бъде по-добра от другите жени. Може да доминират
всички. Такива жени могат да станат педантични като мъжете, подредени, чисти, излъскани, лишени от всякаква
красота и нежност и това е абсолютен факт. В крайна сметка подобни жени стават като вампири. И въпреки че
войната е свършила, мисля, че продължава чрез жените в Германия. Чувала съм за подобна атака и в миналото,
когато са се появили амазонките. Сега историята отново се повтаря. Онзи ден имах интервю с една германка и
останах смаяна от нейното отношение, защото почувствах, че вътрешно тя е все още нацист, че някакъв нацистки бхут
се е настанил в нея. Тя беше двойнствена личност – от една страна говореше много мило, а от друга – беше нацист и
фашист. Изваждаше много коварни аргументи. Първото нещо, което могат да направят подобни хора, е да кажат, че
симпатизираме на потиснатите, каквито са индийците. Индийците са арийци, ние сме арии и симпатизираме на
арийците. Индийците са духовни хора и се чувстват индийци. Как може да вярвате на някакви си глупости? Въпросът е
в това, че качеството на живота трябва да се подобри. Качеството на мъжете е различно от това на жените и ако
жените се опитват да станат като мъжете, няма да постигнат нищо подходящо. Имали сме много такива примери,
видяхме жената на Мао (Дзе Дун), видяхме жената на Чан Кай Ши, а сега и тази нова госпожа Карлос. Така ли й беше
името? А, Маркос (Имелда Маркос – съпругата на филипинския диктатор, бел.пр.). Толкова много подобни жени, които
винаги създават суматоха, когато се опитват да се правят на мъже. В историята е имало много велики жени. Жените в
Индия са много способни и добре подготвени. Като например Джансики Рани, която се бори против британците. Тя
беше вдовица и връзваше детето си на гърба и се биеше с британците. Говори се, че конят й скочил от 50 м от кулата
на един форт и британците са написали, че въпреки че са я хванали и победата е за тях, славата е за Джансики Рани.
Имахме велики жени в Индия, като Нурджахан, като Чан Биби Ахлия Баи, но всички те бяха жени и нямаха егото на
мъже. Когато се налага, жената може да работи, да работи заедно с мъже, но няма нужда да става мъж. Ще ви дам
един пример със самата себе си. Трябваше да построя къщата ни в Лъкноу. И го направих в един чисто женски стил. И
построих една много хубава къща – по-добра от която и да е друга строена от мъж - по един много, много евтин начин.
Какво би направил един мъж? Най-напред ще вземе архитект. После двамата ще премерят всичко и ще се опитат да
напаснат всичко. После поради егото си съпругът ще отиде на някое скъпо място, в някои скъп магазин, откъдето ще
купи всичко и ще го излъжат. После пак поради егото си ще отиде да наеме скъпа работна ръка и ще назначи някой
ръководител, който да отговаря за всичко. Аз я направих по много различен начин. Имах парите и отидох при хората,
които имаха най-добрите тухли. Къщата щеше да бъде тухлена. Какво друго ви е необходимо? Все едно, че жената ще
готви някакво ястие. Добре, нужни са ви още пясък, цимент, стоманени пръти и работна ръка. Но Аз не действах, както
го правят мъжете. Отидох и намерих човека, който продаваше най-добрите тухли. Той ми каза: “Нямам достатъчно
пари, защото трябва да напълня цялата пещ с тухли и да запаля пещта, а за това се изискват първоначално пари”.
Отговорих му: “Добре, ще купя една цяла пещ с тухли, цялата. Колко пари ми искаш?”. “Пет хиляди рупии са достатъчни
– ми каза той. – Но ако пещта изгасне или нещо се случи, всички тухли изгарят и това си е за Ваша сметка”. “Няма
значение, пиши всичко на Мое име”, отвърнах. Така купих тухлите в цялата пещ от него, цялата. Това е тухларска пещ,
в която се нареждат всички тухли за печене, после тя се покрива с кал и се запалва отдолу. Понякога е възможно
всичко да се развали или да се изпочупи. Но му казах: “Добре, направи както ти казвам, но само за пет хиляди”. А
когато тухлите бяха чудесно изпечени, щяха иначе да струват не по-малко от 50 хиляди. После отидох на реката и
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попитах колко би струвала една огромна купчина пясък. Отговориха ми: “Сега е лято и ще струва много малко, но ако е
зима ще струва доста повече”. Един мъж би казал: “Добре, имам нужда от толкова. Донеси го.” А после като му
потрябва още, ще купи още. Но Аз не направих така, а казах: “Лятото е хубаво нещо, продават евтино. Защо пък да не
купя всичкия пясък?” И купих всичкия пясък, цялото количество. После отидох при търговците на желязо. Попитах ги
как върви желязото. Отговориха ми: “Трябва да направите поръчка. Но ако го купите на едро, ще излезе по-евтино. А
ако платите на място, ще платите еди-колко си”. Казах: “Добре, поръчвам го на едро”. И всичко беше готово. Точно
като при готвенето – подготвяте всичко и сте готови. Освен това имахме нужда от дървесина и хората ми казаха, че
чакали дърво от Непал. Попитах какво още трябва. Отговориха ми, че мога да купя дърво и от други места. Така че
отидох в гората на Джалпар, място в центъра на Индия. Там направих поръчка. Цялата дървесина беше току-що
нарязана и имаше разпродажба. И купих голямо количество там. А освен това купих и мрамор. До този момент никъде
не бяха използвали такъв мрамор. Казах си: “Много просто, мога да използвам този мрамор за всичко”. И от онова
място купих наведнъж дървесината и мрамора. Стигнах и до работната ръка. Попитах Мои приятели да ми кажат дали
познават добри работници, които са добри зидари. Казаха ми кои са добрите, така че ги повиках. Казах им: “Вижте,
можете да останете в къщата ми. Ще ви храня добре, ще ви давам добра храна и ще се грижа много добре за вас”. Така
се настаниха в дома ми със семействата си и им готвех. Така ги спечелих напълно и бяха готови да направят всичко
за Мен, абсолютно. Бяха толкова любезни с Мен. И щяха да използват нови техники, които знаеха. Щяха да създадат
ефекти от цимент върху мрамора, да вложат цялото си умение. Така за една година беше създадена тази огромна
къща с 20 спални и 5 трапезарии. И не само това, но никой не можа да повярва, че цената на къщата беше една десета
част от онова, което би взел един архитект. Всичко беше записано толкова добре, направено така добре, защото не
знаех как да водя сметките. Но правех следното. Всеки ден казвах: “Добре, днес ще взема толкова пари и ще похарча
точно толкова”. Всеки ден се записвах и нито една рупия не липсваше. Никой не можеше да ми търси сметка. Нямаше
никакъв проблем, иначе ако държавни служители си строят къща, имат куп неприятности, приходите им се облагат с
данъци. А Аз построих такава огромна къща с толкова малко пари. Хората казваха, че дори Тадж Махал би се срутил,
но не и тази къща. Защото направих солидни основи и всичко останало, купувайки евтино тухлите. Купих цяла пещ
тухли за никакви пари, а после половината ги продадох, защото бяха останали много тухли. После продадох на двойна
цена и остатъка от пясъка, който бях купила. Така пясъкът ми излезе безплатно. Купеното от Мен дърво беше
нарязано и го оставихме в едни малък контейнер, където стана водоустойчиво. Взех и използвах половината от него
само за 100 прозореца и 60 врати, а останалото го продадох. А дори и малките парчета дърво бяха продадени за
огрев. Можете ли да си представите, продадохме част като дъски, а друга – на бедните колиби. Но все пак трябваше
да готвя за работниците, да се грижа за техните удобства. Дадох им хубави одеяла и добри легла за спане и всичко
останало, така че бяха много щастливи. Ето така работи една жена. Всички бяха смаяни и не можаха да открият
никакви грешки в сметките ми, никакви грешки в нищо. И казах на приятелите на съпруга ми да стоят на 5 мили
разстояние от Мен (смях сред публиката – бел.пр.). Тъй като той работеше с министър-председателя, хората можеха
да кажат, че взимам подкупи или нещо такова. Освен това щеше да има и друг проблем – да идват и да ми казват, че
това или онова не е добре. Затова ги държах настрана, защото могат само да спорят, мъжете могат само да спорят.
Жените създават резултати! Без никакви обсъждания, без да приказвам докато работя. Исках да ме оставят да си
свърша работата. В компанията на работниците чудесно си построих къщата, мисля, че е хубава къща, която дори
заснеха на филм и можете да я видите. Така една жена–Сахаджа йогини трябва да развие тези специални качества.
Защото е много интуитивна, жената е много интуитивна. Винаги стига до правилния извод за нула време, ако е жена.
Но ако е половин мъж и малко жена, тогава не знам какво точно е тя. Жената трябва да се опита да бъде жена,
толкова е силна. Тя е могъща като Майката Земя, която може да понесе всяко нещо и може да даде всичко най-добро
вътре в нея по изключително жертвоготовен, изключително щедър, търпелив, любящ и прощаващ начин. Когато
мъжете развият женските качества, тогава стават светци. А не други и да тичат подир жените или да вършат всякакви
глупости. Мъжете трябва да бъдат вирас, да бъдат галантни, да бъдат безстрашни. Трябва да бъдат смели, но заедно с
това да развият състрадание и прошка. Но мисля, че в Германия се получава тъкмо обратното и откривам, че е често
срещано и сред западните Сахаджа йоги. Жените развиват ужасно его. В Индия жените работят. Вършат всичко. От
много отдавна имаме големи оратори, които са добре познати. Но те нямат его. Моята майка имаше почетна титла, а в
онези времена имаше само две или три жени с такава научна степен. Но никога не съм видяла тя да има его. Едната
ми дъщеря завърши архитектура и вътрешно оформление. Тя не работи, защото съпругът й работи, но тя прави къщи
за другите, рисува за другите, помага безплатно на другите и има толкова приятели. Какво е постижението на една



жена? Да има повече хора около нея, повече човешка сила – да има повече хора около себе си. А какви са
способностите на един мъж? Да плащат всички сметки за къщата. Трябва да плащат застраховки, ремонт на колата…
Оставете ги да вършат тая мръсна работа. А жените получават писма на обич от децата си, от съпрузите си, от
близките. И са обичани, грижат се за тях. Сега понеже жените заприличаха на мъже, изгубиха тези привилегии.
Например, преди ако жена пътуваше в автобус, мъжете щяха да й отстъпят място да седне. Днес никой не го прави.
Веднъж една възрастна жена пътуваше, а един младеж си седеше. Попитах го: “Защо не й отстъпиш място да седне?”
Отговори ми: “А защо трябва да го правя? Аз нося панталони, и тя носи панталони?” Възрастната дама носеше
панталони и затова той каза: “Защо да й отстъпвам място? Тя носи панталони, аз нося панталони. Каква е разликата?”.
Така че губим нашето предимство и привилегия, като се превръщаме в мъже. А какво печелим, какво печелим?
Всъщност е точно обратното. Смятам, че в съвременната епоха жените са много повече роби на мъжете отколкото са
били преди. Те се разстройват. Да речем, че една Сахаджа йогини има сериозен блокаж и някакъв проблем. Първото
нещо, което ще си помисли, е: “О, боже, сега съпругът ми ще ме напусне, ще вземе децата. Къде ще отида тогава?”
Никога не мисли за Сахаджа Йога. Но трябва да кажа, че срещнах една изключителна жена. Беше истинска жена. Каза
ми: “Майко, тъй като съм шизофреничка, искам да изляза от Сахаджа Йога. Ще се разведа със съпруга ми, не искам да
виждам децата”. Сахаджа Йога е много по-важна от мен, от съпруга и децата ми. От дете съм шизофреничка. Едва сега
го разбрах, а и пак се влошавам”. Казах си: “ Ето това е жена.” Но жените предимно се тревожат за себе си – “О,
господи, ще трябва да напусна съпруга си”. Тоест, онова, което са правили, е да бъдат залепени като гъби към мъжете
си. “Ще трябва да напусна децата си”. А защо не напуснеш Сахаджа Йога? Ако смятате, че Сахаджа Йога е най-важното
нещо, може също да преодолеете шизофренията. Защо Бог трябва да ви помага? Вие просто мислите като обикновена
жена само за себе си, само се притеснявате са себе си, а не за Сахаджа Йога. Същото е и с някои мъже, но мъжете не
се страхуват толкова, защото мислят, че могат да стоят здраво на краката си. А жените трябва да знаят, че те сега са
Сахаджа йогини, Сахаджа йогини, и Майка ще се грижи за тях. Но ако се тревожите само за себе си, за съпруга си, за
дома си, за децата си, то тогава сте безнадежден случай. Повече не сте жена. Това не е признак за добра жена. Жена е
тази, която обича всички деца. Нейната способност да обича е огромна. Но ако жената стане стисната, ако стане
дребнава, тогава не е жена. Вече ви казвах за Моите внучки. Попитах ги: “Какви искате да станете?” Бяха много малки
и отговориха: “Искаме да станем медицински сестри или стюардеси”. Попитах ги: “Защо, какво има толкова в тези
професии?” Отговориха: “Бабо, само с тези две работи можеш да раздаваш храна на хората. Няма друга работа, при
която наистина можеш да храниш другите”. Радостта да нахраниш другите е много по-голяма от това да пишеш в
разни папки в офиса, абсолютно – казвам ви. Толкова е ужасно да пишеш по папки в офиса. По-добре сгответе нещо
вкусно, като си мислите колко хора ще се нахранят и ще се радват, вместо да вършите тази глупава работа. Но жените
изгубиха мозъка си. Главата им не е на ниво, оглупяха. В Германия трябва много да внимавате, в Австрия трябва
много да внимавате. Австрийките са страхотни жени, но трябва да кажа на немските жени: не се опитвайте да бъдете
мъже. Най-напред, най-доброто за да престанете с това е да не говорите прекалено. Ако започнете да говорите като
мъже, тогава всички бхутове ще влязат във вас и ще започнат да говорят само като мъже. И тогава ще видите как
мъжете биват контролирани. Ние, индийките, знаем как да контролираме мъжете си много по-добре от вас. Защо при
нас няма разводи? Защо нямаме проблеми? Да, караме се, това е без значение, но мъжете ни не тичат подир други
жени. Ние не се докарваме, не толкова, не ходим на фризьор, не ходим на козметик и всичко останало. Така че
развийте самоуважението към себе си. Вие сте шакти, вие сте силата. Ако направите от мъжете си зелки, какви ще
бъдат децата ви? Единствено зелки. Уважавайте ги, направете ги мъже, наслаждавайте се на тяхната мъжественост.
Тогава никога няма да ви изоставят. Няма място за състезание между вас. Откривам, че основният проблем днес в
Германия е, че жените са изгубили своя здрав разум. Това е, което абсолютно усещам за Германия. Занимавайте се с
музика, занимавайте се с изкуство. Вижте колко много възможности имате. А кого помнят хората? Кого помнят?
Музикантът Моцарт. Всички помнят Моцарт, дори и върху шоколад ще го видите. Не знам, това е прекалено. Дали той
някога е ял шоколад или не? Или хората ще си спомнят за Микеланджело, или за Леонардо да Винчи, или за някой от
този сорт. Никой не си спомня кой е бил деловодител по онова време и е тичал с папките нагоре-надолу. Така че
жените притежават нещо, което може да бъде вечна ценност. Това трябва да бъде развито. Най-великото нещо е, че
жената може да обича, да обича и да обича. Но когато стане егоистична и егоцентрична, когато започне да се тревожи
за себе си, тогава в любовта й няма красота. Днес подхванах специално тази тема, защото ще ме боготворите като
Картикейа. Картикейа беше син на Парвати Ума, която беше просто майка на двете деца – Ганеша и Картикейа. И
веднъж родителите – Шанкара и Парвати – казали: “Който от вас двамата първи обиколи Майката Земя, ще получи



специална награда”. А Картикейа, който беше абсолютната мъжка сила, каза: “Добре, ще тръгна с моя собствен
превоз”, който беше паун. Ганеша си каза: “Я се виж, та ти си малко момче. Аз не съм като него, а и моят превоз е една
малка мишка. Как ще се справя?” Но после си помисли: “Моята майка е по-велика от цялата вселена. Какво е тогава
Майката Земя?” Така че Картикейа излезе навън да обикаля Майката Земя, а Шри Ганеша обиколи три пъти майка си и
спечели наградата. Заради тези качества на майка, тя е най-великата за Шри Ганеша, дори е по-високо от Садашива.
Но изненадващото е, че онова, което Садашива харесва, е да уважавате вашата майка, майчинството във вас,
женствеността във вас. “Татра нарийа пуджайантех татра Рамайнтех Девтах”. Където жените са достойни за уважение
и са уважавани, там обитават боговете. Жените са много важни. Разбира се, трябва да обвиня също и западните мъже
за начина, по който са малтретирали жените, изолирали са ги от религията и винаги са ги подценявали. Имам предвид,
че в Индия си имаме мюсюлманите, които правят това, но западните мъже са много изкусни, агресивни… И го правеха
нарочно и потискаха жените си. Вече няма значение, простете им и се опитайте да бъдете жени, много силни. Силите
на жените са тези на любовта, които са силите на Бог и те трябва да бъдат използвани. А да използвате други
интелектуални аргументи, е безсмислено. Не си хабете енергията с това. Бих желала специално Сахаджа йогините от
Германия да станат все по и по-женствени. Това не означава само добре да готвите, а е отношението ви към живота.
Да мислите по-широко – че цялата Сахаджа Йога зависи от вашата способност да обичате. Трябва да бъдем
изключително любящи, изключително любезни, грижовни към сахаджа йогите, да им даваме цялата възможна
радост, иначе в тази страна жените могат да станат като вампири. Така че бъдете много внимателни. А на мъжете
трябва да кажа, ако има истински жени, трябва да ги уважавате, трябва да им дадете всички привилегии, да се
грижите за тях. Жените се грижат за децата, но вие им дайте цялата си подкрепа, всички пари, от които се нуждаят. Не
искайте да ви се отчитат и други подобни, а ги оставете да се оправят с парите. Най-много да банкрутирате, както е и в
момента. Но първо вижте какво е тяхното отношение към Сахаджа Йога. Виждам как от семействата, в които жената
отговаря за кесията, винаги получаваме повече пари за делата на Сахаджа Йога отколкото от къщите, в които мъжете
контролират парите. Много е изненадващо, но когато мъжете контролират парите, трябва да мислят за колите си,
трябва да мислят за толкова големи работи, но ако жените контролират, знаят как да спестят пари, както Аз ви
показах как спестих пари. Мъжете никога не могат да спестят, никога не могат да спестят пари. Само жените могат да
пестят, но ако имат по-широки интереси. Иначе, ако жените са интересуват само от себе си, изхарчват всички пари.
Отивайки в магазина да купят риза на мъжа си, ще си купят само сарита за себе си, наистина могат да го направят. Но
ако имат по-широки интереси, по-възвишени интереси, тогава могат да използват парите толкова умно, че винаги ще
имат пари за харчене за другите. Какво правя Аз? Каквото и да ми даде съпругът ми за домакинството – което е доста,
трябва да кажа – все пак не се отпускам, а ходя по големите пазари да пазарувам, опитвайки се да спестя по този
начин пари, пестейки от дрехите за Мен. За първи път наскоро си дадох пуловерите на скъпо химическо чистене. Ето
така жената пести и после харчи най-необходимите продукти. Защото това е истинското й удовлетворение. Ако
развием подобен балансиран подход към съпружеския живот, към социалния живот, ще бъдем идеалните хора на
този свят. Много ясно съм ви говорила и за училището. Сега ако искате да чуете отново, ще помоля да ми донесат
брошурата, за да я прочета. Носите ли я? Джеймз: Не я донесох с мен, Шри Матаджи. Шри Матаджи: Не си я донесъл,
типично по мъжки (смях – бел.пр.). Мъжете сами казаха, че искат да я прочетат тук, вижте. Ако помолите мъжете да
сготвят, нищо няма да се получи. Така че… Грегоар: Шри Матаджи, с цялото ми уважение бих желал да Ви попитам
изобщо има ли някакво предимство да си мъж? (смях сред публиката – бел.пр.) Шри Матаджи: Без мъжа жената не
може да изрази себе си. Не може да се изрази себе си, защото тя е потенциалът. Той е кинетиката (кинетичната
енергия, действащата сила – бел.пр.). Това е напълно относителна терминология. Не можете да съществувате без
мъжете, не можете. Да предположим, че имате цялото благоухание на Майката Земя. Докато нямате цветята как ще
разберете, че съществува благоуханието на Майката Земя? Мъжете са по-важни, иначе онова, което ще стане, е, че
цялата тяхна енергия ще се изхаби. Така че ако жените са Майката Земя, вие (мъжете) сте цветята. Предимството –
вие сте хора – е, че всеки ви вижда. (смях) Грегоар: Обикаляме като Картикейа. (смях) Шри Матаджи: Какво да правим,
такива сте – не можете да си седите у дома. Дори и във влака не можете. Ако пътувате с влак, скоро ще откриете, че
щом влакът потегли, всички мъже излизат от купетата. Не могат да седят на едно място. Казвала съм на съпруга ми:
“Какво е това? През цялото време си все вън от къщата. Защо не можеш да седнеш у дома за известно време? Трябва
да седнеш!” Той отговоря: “Не, ако по нашия край някой мъж си седи в къщи, му викат гхаргустиа, тоест, който си седи
през цялото време у дома”. А Аз го питам: “А как казват на мъжа, който през цялото време бяга от вкъщи –
гхаргаджна, беглецът, който винаги бяга?”. Трябва да има нещо средно. Това е чисто мъжка черта, добре. Но можем да



кажем, че чрез Сахаджа Йога можем да постигнем известно равновесие между двете неща. Това е то Сахаджа Йога –
дава равновесие. После започвате толкова много да се радвате на компанията на другия, че дори и у дома си се
радвате, навън също се радвате. Можете да бъдете заедно както вкъщи, така и навън. Интересите ви са същите,
защото интересът ви е станал един. Като цветята, които падат на Майката Земя, я правят благоуханна и после можем
да кажем, че Майката Земя е благоуханна и затова красива. Ясно е, нали? Относно образованието вече съм ви давала
напътствия и съм ви казвала, че не бива прекалено да се превъзнасяме по Мария Монтесори или нещо подобно. Ние
ще имаме училища на Сахаджа Йога. Другото са глупости, защото съм виждала хора, които преподават по метода на
Мария Монтесори. Жените са станали ужасни. Смаяна бях от огромното его, което са развили по отношение на самите
себе си. По-добре станете учители в Сахаджа Йога и това ще бъде училището на Сахаджа Йога в Сидни или в Мелбърн.
Открихме чудесно училище в Мелбърн и скоро ще имаме подобно в Сидни. Съвсем открито това са училища на
Сахаджа Йога и няма нищо страшно в това. Открито това е училище на Сахаджа Йога и хората получиха толкова много
от него. Защо трябва да се пазим толкова? Трябва ясно да кажем навън, че това е училище на Сахаджа Йога. Така че и
вие, учителите, ставате експерти по Сахаджа Йога. И трябва да бъдете добри Сахаджа йоги или Сахаджа йогини. Не
бива да бъдете егоисти или да има его във вас. Учителите не бива да имат блокажи. Всеки, който има блокаж, не е
добър учител за Сахаджа Йога. Това не е като в училище тип ”Мария Монтесори” – през нощта учителката пие, пуши, а
на сутринта е учителка в “Мария Монтесори”. Тук първо трябва да бъдете Сахаджа йогини и само тогава може да
преподавате в училище на Сахаджа Йога. Трябва да имате качествата. Това е много важно, както и че трябва да
имаме ученици, които са Реализирани души или които могат да получат Реализация. Добре. Днешната пуджа е
специално на Картикейа. Картикейа представлява великият, Той е предводителят или лидерът на всички Гани, на
всички, нещо като главнокомандващ. Ганеша е царят, но Картикейа е главнокомандващият, а и немският характер е
да командва всичко. Ще направим тази пуджа, където мъжете ще командват техния Дух и техните мъжки качества, а
жените ще командват своите женски качества. Да командваш е различно от това да бъдеш господар. Господарят
притежава, а командирът – не, не притежава. Изгубено е, притежанието също е изгубено. Трябва да се командвате и
това е състоянието, до което трябва да достигнете сега - от състоянието на Ганеша до това на Картикейа. Точно
обратното. Ганеша е прекрасен, Той е Царят, седящ си спокойно със всичките сили. Добре, невинността е налице. Но
Картикейа е Този, който командва невинността, дава ви силата да й заповядвате. Той заповядва. След Гуру Пуджа е
по-добре да имаме силата да командваме другите и този заповеден дух идва в мъжете чрез техните приказки, чрез
техния динамизъм, чрез техните лични постижения. А при жените – чрез тяхната сила да обичат, чрез тяхната
търпимост, чрез тяхното грациозно поведение, прошка, състрадание. Така че нека днес развием това да можем да
командваме, а не онова, което притежаваме, а да сме в състояние да командваме. Надявам се, че разбирате какво е
Картикейа. Нека Бог да ви благослови! Нека да започнем пуджата. Кой направи това? Кой изработи този Ганеша?
Толкова е красиво. Много сте добри, трябва да кажа. Бог да ви благослови! /настрани/ Вземи няколко германки също
да я направят. Нека да имаме тук още няколко души от Германия – жени, разбира се. Сахаджа йоги: Мантрата на Шри
Ганеша и Шри Ганеша Атхарва Ширша. Шри Матаджи: Тази жена, която направи Шри Ганеша, също ли е германка? Тя
също трябва да мие Нозете. Всички онези, които Ми писаха писма да дойда в Германия, трябва да излязат и да измият
Нозете. Нека Бог да ви благослови! Нека Бог да ви Благослови! Благодаря ви! /настрани/ Извадете това. А сега
извадете и това. Няма нужда. /настрани/ Нека Бог да ви благослови! Шри Матаджи: /настрани, давайки име на едно
бебе/ Ще я наречем Камала, Камала. Камала е името на богинята, нали? Лакшми, Камала. Нека Бог да ви благослови!
Може малко да попеете, защото има още две жени. И Хуго също трябва да го направи. Добре. Това е. Нека Бог да ви
благослови! Сега вие двамата можете да дойдете тук. Благодаря ви. Те могат да използват същата вода, защото
водата вече е много. Виждате, Вишудхи трябва още малко да бъде разтрита. Все още е твърд. Шри Матаджи: Сега
можем да кажем хилядата имена на Картикейа. Сахаджа йоги: Хиляда ли? Шри Матаджи: Не, сто и осем. Помислих си,
че 1000 имена са добра идея, но нека бъдат 108. Да видим как се получава със 108. Кажете ги на глас. По-високо,
по-високо. Той не се чува ясно. Не, не така. Дайте му друг, нека да има още един /микрофон/. Защото трябва да е ясно,
иначе няма смисъл. В тези 108 имена, ако забелязахте, е показано, че Шри Картикейа е невинността, която действа
върху Дясната страна, в Пингала. А също, че е свързан силно с прана. Той ви дава прана. Прана е живият дъх, който
поемаме – вдишване и издишване. Така че е свързана с Дясната страна. После също е свързан с вечността, Анантари.
Анантари е змията Шеша, който е брат на Вишну. Така че и Вишну е представен тук като Картикейа. Наричат го
Анантар. Така че Той е огънят. Той е този, който възпламенява във вас способността да изгаряте, силата и
способността да командвате хората, а също способността да бъдете човек изпълнен с блясък. Виждате, че един



невинен човек може да бъде много брилянтен. Всички тези способности са изразени във формата, състоянието –
сварупа – на Картикейа. Днес, боготворейки Картикейа, трябва да знаем, че Картикейа сега е събуден в нас. И чрез
тази способност трябва да се борим. В крайна сметка Той е Нишкаланка. Той е Този, който е крайният. Така че от
Ганеша през Христос, към Нишкаланка. Това са трите етапа, през които минава невинността. През Ганеша до
Картикейа и сега до Христос. И от Христос до Нишкаланка. Във формата на Нишкаланка Той е невинност, понеже няма
Каланка – няма дори петънце по Него, нищо. Той е абсолютно чист, непорочен. И е страховит. Освен това има всички
качества на Екадеша Рудра. Тоест единадесетте качества или сили на Шива, който може и да убива. Така Той има
способността да убива и разрушава злото и да дава благословии и смелост на своите последователи. Това е
последната инкарнация, наречена Калаки - или с прости думи, Калки - която всъщност е Нишкаланка. На бял кон. Така
че именно Картикейа е Този, който седи на бял кон. Ето как сега невинността израства във вас до нивото на
Картикейа. Това се случи днес в тази земя, която вие наричате Дойчланд, където Картикейа трябва да бъде роден във
вас, да бъде пробуден във вас. Нека Бог да ви благослови! Сахаджа йоги: Боло Шри Картикейа Нирмала сакшат, Шри
Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Деви ки! – Джей! Шри Нирмала Деви ки – Джей! Джей! Шри Нирмала Деви ки –
Джей! Шри Матаджи: Сега ако искате, може да изпеете още една песен, като „Йа Деви Сарва Бхутешу”; която
пожелаете. Искам жените да дойдат – седем омъжени жени – и да Ми помогнат. Ще започнем първо с малките
момичета тук, да излязат момиченцата. Малко по-късно, когато ще ми слагате гирлянда. Ясно ли е? Сега да дойдат
момичетата. Къде са те? Всички момичета да дойдат. Кои са всички други момичета, които са тук? Приближете се.
Правилно, елате. Вие двете също се приближете. Добре. Вие също елате, и двете. Седнете, седнете. Ако има друго
неомъжено момиче, неомъжена девойка, моля да дойде. Някоя, която още не е женена. Друга, да дойде. Грегоар: Шри
Матаджи, първо преди да изпеем химна на Богинята, бихме желали да прочетем пред Вас един вариант на „Отче наш.
Майко наша, Която си на земята, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на
земята, така и на небето. Твоите Божествени вибрации дай ни днес и прости ни прегрешенията, както и ние
прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в майа, но избави ни от злото. Защото Твои са Бащата, децата и
славата во веки веков. Амин. Шри Матаджи: Толко е мило.



1986-0725, Душата и Духът
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ДУШАТА И ДУХЪТ

Волтера, 25 юли 1986 г.

[caption id="attachment_306" align="aligncenter" width="322"] Сника на Шри Матаджи направена по време на този
разговор в ресторанта във Волтера, Италия на 25 Юли 1986 г. Чакрите се отразяват в чашата на Шри
Матаджи.[/caption]

Началото на беседата не е записано. Този запис започва от момента, когато Шри Матаджи е стигнала до средата на
обяснението си за връзката между душата и Духа. Шри Матаджи използва аналогията за светлината, водата и чашата,
в която се съдържа водата. Както ще стане ясно, светлината е Духът, чашата – тялото, а водата, която отразява
светлината, е душата. Записът започва тъкмо когато Шри Матаджи си служи с тази аналогия – бел.пр.

Шри Матаджи: ... Тогава светлината влиза там. Чашата е тялото. Петте коши (аури) са налице. Тези пет коши се
ръководят от петте елемента, чиято същност (вероятно на кошите – не е ясно, б.пр.) може да бъде наречена казуален
(причинен, пораждащ) елемент на...

Грегоар: ... казуален елемент на петте елемента. Това, което знаем на санскритски език като Атма, това ли е душата
плюс Духа или е само Духът?

Шри Матаджи: Дживатма е душата, а Атма е Духът.

Грегоар: Значи ли това, че Дживатма е Духът, но индивидуализиран, принадлежащ на една личност?

Шри Матаджи: Не, не. Дживатма е душата – с тези пет елемента. Тези пет елемента придават вашата собствена
идентичност, вашия собствен характер, собствените ви особености и т.н., в зависимост от разположението им във вас.
Това е причинният елемент, причинният агент на елементите, които са във вас. Тези причинни агенти действуват
върху чакрите и чрез чакрите действуват върху по-грубата субстанция. Тоест от финото към по-финото и към
най-финото, ако можем да се изразим така. Най-финото е Духът, по-финото е душата, финото са чакрите. А грубото е
тялото.

Грегоар: Значи Англия би трябвало да се отрази от Италия? (Шри Матаджи ни беше казала, че във вселенски мащаб
Англия е Духът, а Италия е душата.)

Шри Матаджи: Душата е... Ето защо цялото изкуство се поражда тук (в Италия – бел.пр.). Душата е същността на
всичките европейски елементи. Англия е отражението. Така че Англия трябва да рефлектира върху Италия.

Уорън: Водата в чашата отразява светлината. Англия е светлината, а светлината трябва да грее от Италия, която е
водата. Имам предвид петте елемента, в определен смисъл.

Шри Матаджи: Духът може да напусне душата. Ето защо романите изминаха целия път до Англия. Това е причината, в
това търсене. (Има предвид храната, която се сервираше – бел.ред.) Какво означава това?

Грегоар: Значи в известен смисъл душата е опора на Духа.

Шри Матаджи: Не, не. Душата... Да, разбира се. Събрани в едно са самата душа. Духът и порждащата причина, събрани
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заедно, действително са душата. (Както огледалото и отражението върху него – бел.ред.) Събрани заедно са душата.
Пораждащата причина на петте елемента и Духът, взети заедно, образуват душата. Вибрациите, които чувствуваме, са
отражение на светлината на Духа. Духът не вибрира. Той не вибрира. Елементите вибрират. Например, ако поставите
звука отгоре (чаша с вода), той ще вибрира. Може да поставите камък, но той няма да вибрира. А това ще вибрира.
Когато Духът грее върху това (към Грегоар, който превежда – бел. ред.)...Имате храна. От душата към храната, от
храната към душата.

Гуидо: Значи под душа имате предвид дживатма. Дживатма на Европа.

Шри Матаджи: Но Атма може да се премества. Атма излезе от нея (Европа – бел.пр.), което беше грешка. Сега трябва
да приемат, да разпознаят Италия. Тогава Атма ще бъде отразен. Атма може да напуска душата. Така че Атма е
напуснал душата. Тук няма никакъв Атма. Атма трябва да бъде доведен тук. Англичаните трябва да дойдат тук...
Искам да кажа, че Англия трябва да дойде тук, в смисъл че трябва да оценят величието на тази страна (Италия –
бел.пр.). Тогава ще се разпространи. Вие сте тези, които могат да отразяват Духа. Вие можете да отразявате Духа.
Духът нищо не прави. Той отразява. Тогава всички вълни се разпространяват. Както в Деня на Сахасрара (Алп Молта,
1986 г. –бел.пр.), който чествувахте, цяла Европа се отразява.

Грегоар: Шри Матаджи, когато дойдохте с чартърен полет заедно с английските Сахаджа йоги (за честването на
Дивали пуджа, 1985 г. – бел.пр.) всички почувствувахме, че става нещо велико.

Шри Матаджи: Да, самолетът беше пълен. Духът е в сърцето, което кара всичко да циркулира. Циркулацията започва
оттам, а елементите са тези, които са действителните преносители на тази комуникация. Говорителят, можем да
кажем, е този, който е първопричинителят, който хвърля тази светлина. Можем да стартираме това в Англия. Тъй като
Аз съм в Англия, това е светлината, това е Духът. И рефлектира във вас.

Грегоар: Шри Матаджи, какво ще се случи, когато напуснете Англия?

Шри Матаджи: Тогава душата ще бъде формирана, преди да си тръгна. Атма е вечен, не умира. Дотогава работата ще
бъде завършена. Един вид Реализация ще бъде осъществена. Само трябва да бъде издигната Кундалини и това ще
стане в Индия. Затова трябва да отида в Индия.

Уорън: Да отидете в Сахасрара?

Шри Матаджи: Първо да издигна Кундалини. След това отивам в Сахасрара. Така че работата, която трябва да
извърша, трябва да бъде извършена в Индия. Но събуждането ще започне, когато всичко бъде отразено от Духа, по
съответния начин тук. Затова идвам от Англия. В Италия идвам винаги от Англия. Не от Индия. В този случай
представлявам Англия.

Грегоар: (След като направи своя интерпретация по време на превода, който направи, сега се обръща към Шри
Матаджи –бел.ред.) Казах, че идвате тук като Духа, така че Вашата изява, чрез възприемането тук, се отразява чрез
вибрациите в целия свят.

Шри Матаджи: Искам да кажа, че това помага дори на сърцето. Сърцето няма да отрази толкова много. Но вашето
отражение ще бъде получено от сърцето. Връзката, която идва от сърцето, я установявам Аз. И един вид съобщение е
било изпратено от сърцето. Цялата информация получаваме от сърцето. Всички програми и подобни получаваме от
сърцето. Това не е много ефективно, но идва оттам. Сърцето не е много ефективно, но е така. Всичко е такова –
систематизирано; и символично.

Гуидо: Вие казахте също, че трябва да постигнем дълбочината на Духа.



Шри Матаджи: Да. Трябва да сте в състояние да отразявате вашия Дух. Докато не се изчистите, не можете да
отразявате. Все още има много Сахаджа йоги в Италия, които са много блокирани. Трябва да се коригирате.
Негативните хора винаги седят заедно, сдружават се с негативните, по-приятелски са настроени към негативните. И
дори и да се напредват, отиват надолу. Много слабо се подобряват и след това отиват надолу. Негативността винаги
се присъединява към негативността. Стават произшествия, има проблеми и прочие, разболяват се децата. (Има
предвид месото – бел.ред.) Колко такива неща се случват тук.

Грегоар: Шри Матаджи, значи затова миналата година тук беше проведена Ганеша пуджа – за да могат причинните
елементи да отразят Духа; те трябва да придобият същността на елементите, които са Шри Ганеша. Имам предвид
същността на материята.

Шри Матаджи: Това е много важно. Защото Италия е много богато място. В нея има всичко. Такова богато място! А
другите страни, които не са богати, напр. Швейцария, Англия; всички тези места не са богати. Всички хора, които не са
богати, се подиграват на богатите, наричат ги буржоа. По същия начин винаги се подиграват на италианците. Но в
действителност са глупави хора. Така е. Подиграват се на италианците. Каквото и да направят, те им се присмиват.
Мислят, че италианците са недодялани. Типично е. Ще откриете също, че ако някои имат пари, всички им се
подиграват. Италия има мрамор, има толкова много ръчно изработени неща. А бедните страни - под бедни разбирам
липса на природни дадености - винаги са изключително педантични. Защото имат много малко. Стават скъперници и
педанти. И са много чисти, защото това, което имат, е много малко. За богатия човек няма значение, че ще похарчи
пари тук и там. И тъкмо това е, с което другите се подиграват. Защото глупавите хора не получават много от
природата, тъй като не заслужават. Не, не заслужават. Имам предвид, представете си, начина, по който съдействуваха
да има войни (Майка има предвид специално Швейцария и ролята й във Втората световна война – бел.ред.)

Арно: Да, ужасно!

Шри Матаджи: Какво заслужават? Представете си, да помагат на Хитлер, а все още са на върха на света.

Джереми: Може ли само да кажа, че съм фен на Италия номер едно, Майко?

Шри Матаджи: (Смее се – бел.ред.) Очевидно твоят Дух слезе тук. Когато дойдат и видят... След Сахаджа Йога ще
започнат да виждат красотата на това място.

Грегоар: Джереми, ти си фен номер две.

Шри Матаджи: Италианците са хора с широки сърца. Но навсякъде откриваме такова отношение към тях – в
изкуството, във всичко. Хората не харесват нищо. Бях казала, че в Англия не харесват нищо, което има добър вид.
Представяте ли си, отидохме да видим една къща. Това е една абсолютно изопачена къща. Абсолютно изопачена и не
зная как да я нарека. Но те всички я харесаха. Казах: “Каква е тази глупост? Как можете да харесвате такъв вид къщи,
след като лъчите падат долу, цялата е извита като кука?”

Джереми: Характер, Майко!

Шри Матаджи: Характер! Да предположим, че носът ви е ето такъв – имате “характер”? Искам да кажа, че е толкова
абсурдно! Трябва да живеете в нея. Ще трябва да живеете в тази къща. Самите вие ще станете “характер”!

Грегоар: Шри Матаджи, когато хората нямат природни богатства, създават богатства принудително. Например
банковата система. Печелят пари от хартия.

Шри Матаджи: Ще ви дам пример с Америка. Богатството на Америка не е нищо друго освен найлон и гума. Какво



имат? Канада има! Но американците винаги гледат снизходително на Канада. Найлон и нищо друго освен изкуствена
материя. Ядат изкуствени храни, живеят в жилища от изкуствен материал, спят в изкуствени завивки и легла, ядат
изкуствени храни. А какъв алабастър видяхме днес! В Америка не можете да видите нищо такова; само изкуствени
материи. В най-добрия случай – стъкло! В най-добрия случай – стъкло. В Индия имаме коприна, имаме всичко. Но
всеки гледа на нас отвисоко. (Шри Матаджи накратко разпита за храната и след това продължи мисълта си –бел.ред.)
Ако купите памучна блуза в Швейцария, тя ще бъде много скъпа. Дори ориз... и т.н. Това е банково дело! Никакво
изкуство, никакво изкуство.
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Пуджа на Шри Бхуми Дхара Шюди Кемпс, Великобритания – 3 август 1986 г. Днес сме се събрали да направим пуджа
на Майката Земя. Наричаме я Бхуми пуджа, Шри Дхара Пуджа. Тя е наречена Дхара. Както знаете, дха означава
„поддържам”. Ра-дха – тази която поддържа енергията, е Радха. А Дхара е тази, която самата е поддръжка. Тя
поддържа нас. Ние живеем на нея. Както знаете, Майката Земя се върти със страшна скорост и без нейната
гравитация ние нямаше да съществуваме тук. Освен това, има толкова голямо атмосферно налягане върху нея. Тя
разбира, мисли, координира, и създава. Това можете да осъзнаете, само когато сте реализирана душа. Вие сте
виждали как тя изсмуква вашата негативност, когато стоите на нея боси, почитайки я, молейки я да изсмуче вашата
негативност със светлина пред вас, пред Моята снимка. Тя Ме познава, защото е Моята Майка. Можем да кажем, че тя
е ваша баба и ето защо ви храни, грижи се за вас. Рано сутрин, когато ставаме, когато слагаме краката си на нея,
трябва да кажем: „О, Майко, моля Те, прости ни, защото Те докосваме с краката си.” Но няма значение, децата могат
да докосват майката с крака или с ръце, без разлика. Но тя е създателят на тялото на Шри Ганеша. Тя е тази, която е
представена в нас като Кундалини. Тя самата се движи по спирала около Слънцето. Слънцето също се издига и
залязва, а тя се върти около него по спирала; но понеже и двете се движат съотносително, вие не виждате движението
на Слънцето. Връзката между Майката Земя и всички други звезди, планети и съзвездия се запазва като постоянна и
променлива величина, с голяма грижа. Когато говорим за материализма, ние действаме против нашата Майка Земя.
Вместо да се учим от нейните деликатни качества, ние се опитваме да я експлоатираме, да я прокопаваме, да я
използваме за егоистичните си подбуди. А тя какво прави за нас? Тя създава тези красиви плодове за вас, за да се
храните. Създава красиви дървета за вас, за да правите мебели, да правите хубави къщи. Тя ви дава зелена трева, за
да успокои нервите ви. Носи толкова много реки и толкова много огромни океани върху себе си. Тя винаги е по-голяма
от най-големите океани. Толкова голямо нещо е тя, а това, което правим ние, е да я експлоатираме напълно,
безразборно. И така се образуват реакциите. Красивият цикъл на природата е разкъсан от нашето агресивно
отношение, което е напълно неразумно. После, Майката Земя не прави нищо сама по себе си, не много. Но тогава
етерът започва да действа и вие имате проблеми - като този, наричан „киселинни дъждове”, пластмасите, и всякакви
проблеми, които произлизат от това неблагоразумно създание. Когато започнахме да правим машини без никакъв
баланс, ние започнахме да ги произвеждаме, просто като луди. В резултат на това сега сме се превърнали в роби на
машините. Не можем да направим нищо със собствените си ръце. Заради машините хората остават безработни. Както
съм казвала много пъти: машините са за нас, а не ние за машините. Но днес ситуацията е много различна. Ние
напълно сме в ръцете на машините – отново същото неразумно поведение, отново същите дисбаланси. Майката Земя
ни учи на баланс. Ако тя не беше в равновесие, с всички нас щеше да е свършено. Тя ни учи на гравитация, на
притегляне. Учи ни как да бъдем привлекателни за другия човек, без той да знае за това, без да го усеща. Без
заробване, без хипнотизиране, без задължение; а да привличаш и да даваш без очаквания. Без никакви очаквания тя
ни дава; независимо дали я уважаваме или не, независимо как се отнасяме към нея – добре или не - какво й даваме.
Но когато тя се разстрои много, като - чули сте – в Мексико тя изригна. Знаете какво се случваше в Мексико, бях ви
казвала преди много време, че там използват всякакви видове черна магия, произвеждат всякакви наркотици.
Колумбия прави същото. И ако правите всички тези неща, за да наранявате хората, тогава тя навлиза във вулканични
състояния, и после изригва вулкан. Както знаете, Лос Анжелис и всички онези места по западния бряг на Америка са
все още в опасност от вулкани. Всякакви видове гуру отидоха и се заселиха там, всякакви видове черна магия тече
там. Има вещерска задруга, която е официално призната. Те официално са регистрирани. Никой няма нищо против,
защото там казват, че имате човешки права и свобода да правите всякакви видове дяволски неща. Зад името на
човешката свобода те правят всякакви ужасни неща. В резултат на това Майка им отнема отсрочката. Това е винаги
колективна отсрочка. Това винаги е колективна отсрочка, моля, запомнете това. Но когато Сита поиска да напусне
Шри Рама, земята се отвори и Я взе в себе си. Това е приемането на Майката, а не е унищожение или изригване. Но
изригването наранява колективно, а понякога някои невинни хора също са убити при него. Смъртта не съществува в
езика на Божественото. Онези, които са мъртви, могат да се родят отново. Но смъртта понякога може да бъде
използвана за наказание на хората, за унищожението им, за отстраняването им от сцената. Това е, което Майката
Земя прави. Понякога нейният гняв може да бъде толкова огромен, че с точен мерник тя може да унищожи хиляди и
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хиляди мили земя, унищожавайки много хора, които са били изключително недуховни и неколективни. В Сахаджа
Йога също - онези хора, които не са колективни, които се опитват да са неколективни, биват наранявани от нея, но по
един много таен начин, който те трябва да разберат или, бихме казали, по един много фин начин. Когато Сахаджа
йогите станат неколективни, казвайки „Това е моята къща, моят дом, това е моето лично пространство. Това е моята
съпруга, моето дете, моите вещи. Не мога да дойда на пуджа, защото получих такъв проблем. Не мога да свърша това
за Сахаджа Йога, защото имам онакъв проблем” – когато те станат неколективни, тогава по един много фин начин
Майката Земя, която е представена в нас като Кундалини, се разстройва. А когато тя се разстрои, започва да действа
по начин, който може да бъде много опасен за хората. Притежаването не е качеството на Майката Земя, тя не
притежава никого. Например, ако сте индиец, можете да дойдете в Англия, можете да идете където и да е, може да
живеете където и да е. Тя не притежава никого, по принцип; само ние, човешките същества, сме превърнали този свят
в различни държави, различни места - всичките ни идеи за глупости. Има само един свят, има само един свят, който
Бог е създал. Той не е създал... Доста неудобно e (това цвете с микрофона – б. ред.) тук. [Шри Матаджи отдалечава
микрофона – б. ред.] Добре, сега е по-добре... Тя не е създала всички тези нации. Има само проломи, през които текат
големите реки. Понякога, там където тя се е издигала, има планини. Това са нейните различни извивки, различни
видове, само за да създаде красота. Да предположим, че целият свят беше като един плешива глава, какво щеше да
стане с нас? Първо, всички щяхме да се подхлъзваме, мисля! Или друго, какво щеше да ни се случи ако нямаше нищо
друго освен гори навсякъде, или само планини навсякъде, или само реки навсякъде? За да създаде красотата, Тя е
използвала всички тези неща, за да ни направи щастливи, да ни даде радост, да ни забавлява. Тя сътвори цялата тази
красива сцена за нас. А какво правим ние? Ние сме я разделили на части - „Това си е моята страна, онова е твоята
страна, тяхната страна е тази”. Когато умрем, коя е нашата страна? Всички ние ще сме мъртви тела, независимо дали
сте погребани в църква, или на полето, вие всички сте в Майката Земя. Така че нашата страна е именно Майката Земя.
Така че ние трябва да разбираме, че това тяло е направено от Майката Земя, в която то трябва да отиде и сме глупави
да си мислим, че принадлежим на тази или онази страна. Разбира се, това е най-голямото чудо на майа - че хората
знаят това, но пак не искат да го повярват. Има толкова много истини, които знаят; те са сигурни, знаят го, но не искат
да го повярват. Или го вярват, но не искат да го приемат. А дори и да го приемат, не искат да знаят за него. Странно
човешко чудо е, че хората знаят, че нищо не ни принадлежи. Когато дойдохме на тази Земя, ръцете ни бяха свити в
юмрук; когато си отиваме, всичко е така, с отворени длани. Въпреки това, въпреки това разбиране, ние все още играем
игрички със себе си, мамим себе си и се опитваме да повярваме: „Аз съм тази страна, аз съм онази държава, аз съм
толкова велик” и т.н. Но човешките същества се раждаха в дадени държави, а преди това и в други. Това определено
създаде разлика в традициите и в разбирането за живота; това е човешкият живот. Изкуството остава едно и също, но
това се променя. Климатът може да бъде различен, затова плодовете могат да бъдат различни. Всичко това е
приспособяване. В целия план има толкова добра настройка - без кавги, без проблеми; просто отново едно
разнообразие. Да предположим, че бананите се произвеждат по целия свят, кой щеше да го е грижа за тях? Например,
ако дадете банани на индийци, те ще се смеят на това. Но ако им дадете ябълки, ще кажат: „О, ябълки!” Съвсем
обратното е за англичаните: ако искате да дадете на някой англичанин ябълка за подарък, той ще ви погледне –
„Какво му става на този човек?”. Това отново е нейният собствен стил на игра, давайки различни видове климати,
различни видове продукти, така че да се наслаждавате на различни неща. Ако няма разнообразие, тогава няма да
можете да му се радвате. Доколко ви разбира тя и доколко я разбирате вие? За един Сахаджа йоги е важно да
разбере, че ние няма да отнесем нищо от тук. Всичко е само пръст. И пръстта ще остане тук, и ще изчезне завинаги.
Какво ще вземем със себе си? Какво ще имаме при нас? Цялото това време е нашата еволюция, това е нашият Дух.
Ние сме Духът, не сме нито това, нито онова. Това, което сме ние, е Духът и ние абсолютно, по никакъв начин не
можем да се замърсим от нещо, което е наречено материя. Така трябва да виждаме същността на Майката Земя - че
Майката Земя използва своята материя, за да дава радост на другите. Ако я използваме по същия начин, за да даваме
радост на другите, то значи сте тръгнали по нейния път. Обратното, ако се опитвате да я експлоатирате, това е като да
правите дупки или да дълбаете в нея, във вашата майка. Ако се опитвате да я разделяте на части, това означава, че
режете нейното тяло на различни части. Всички тези човешки представи са анти-майчински. Но най-лошото,
най-лошото от всичко е, че не уважаваме Шри Ганеша в нас, който е творение на Майката Земя - Шри Ганеша, който е
невинността в нас, Него не уважаваме. Не уважаваме невинността, която е заложена в нас. Начинът, по който децата
са измъчвани и клани, и насилвани е невероятен; учудващо е как хората не се страхуват, че някой ден един голям
вулкан може да изригне в страна като тази, в която децата са третирани по този начин. В този случай, Майката Земя



ще унищожи всички човешки същества, които се държат така, а тя ще поеме всички тези толкова сладки дечица в
скута си и ще ги възпроизведе някъде другаде. Много е важно да се разбере, че докато не уважаваме Шри Ганеша в
нас и нашата невинност, нашето целомъдрие, не можем да си позволим да се наричаме Сахаджа йоги. Това е самото
начало, първата стъпка към нашето извисяване. Не можем да говорим за нищо друго, докато тази основа не е
положена в Майката Земя. Ето защо днес реших, че трябва да направим Бхуми Пуджа в Англия. Надявам се, че така
невинността в тази страна ще бъде уважавана, ще бъде обичана, ще бъде защитавана и ще бъде подхранвана. Чрез
това невинността у възрастните ще се събуди и те ще почитат тяхната собствена невинност, ще уважават собственото
си целомъдрие над всички други неща. Чрез тази Бхуми Пуджа ние почитаме същността на Майката Земя, която е
Кундалини в нас, и почитаме нашата Себереализация чрез това. Надявам се, че с това, което ще направя днес, ще съм
в състояние да трансформирам тази страна до нейната истинска форма, която Аз наричам Сърцето на Вселената. По
този начин се надявам, че Майката Земя ще разтопи каменните сърца на тази страна до красиви лотоси, до ароматни
цветове на маргаритки навсякъде. Нека Бог да ви благослови. Днешната пуджа ще бъде много малка, няма да имаме
дълга пуджа. Просто ще бъде пуджа на Шри Ганеша, а пуджата на Гаури няма да е много дълга. Единственото е, че
днес с пълно внимание всички вие би трябвало да седнете на земята с лявата ръка към Мен, а дясната ръка - на
Майката Земя, на Майката Земя; дясната ръка на Майката Земя. Ако седите на столове, можете да насочите лявата
ръка към Мен, а дясната - надолу към Майката Земя. (Пуджата продължава с Ганеша Атхарва Ширша, Имената на Шри
Ганеша и пуджа на Шри Матаджи – б.ред.) (След края на аартито и поднасянето на подаръци на Шри Матаджи,
започва раздаването на прасад. – б. ред.) (Майките с бебета са поканени отпред, за да бъдат им дадени имена от Шри
Матаджи – б.ред.) Грегоар: Наскоро гледахме премиера на Индия (Раджив Ганди – б. ред.) по телевизията и той
наистина имаше много хубави вибрации, тогава Шри Матаджи каза, че той е реализиран. Шри Матаджи: Джива е
Духът. Шри Матаджи дава на няколко бебета имена със следните значения: Раджив – Енергията на душата, която
достига Духа Шубхада – Дарителката на благоприятност Шармила – Блажена, благословена от Богинята Сурендра –
Царят на девите (божествата – б. ред.), едно от имената на бог Индра Минакши – едно от имената на Богинята, което
значи „с очи като на риба” Шри Матаджи: едно от имената на Богинята е Шармадайини – Дарителката на благословии,
а Шармила е тази, която е благословена, която сама е блажена. (Шри Матаджи казва по повод на думи на Грегоар, че
Великобритания трябва да стане Обединеното кралство на Бог, което принадлежи на Жена – б. ред.): Да, това е
истинският Комънуелт, всички останали не са действителни. Това е истинският Комънуелт, който имаме тук в Шюди
Кемпс.
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Шри Матаджи Нирмала Деви Пуджа на Шри Ганеша Ню Йорк – 6 септември 1986 г. Много е хубаво да съм заедно с
всички вас сред тази чудесна природа. Насред града не може да се намери този мир; а мирът е нещо много
благоприятно за опитващите да се извисят. Помолихте Ме да дойда, за да можете да направите пуджа на Ганеша; и
причината, поради която дойдох, е, че Ми се струва особено важно Шри Ганеша да се установи. Много съм доволна да
видя толкова американци, които сега са Сахаджа йоги; въпреки че – разбира се – в сравнение с американското
население са много малко. Трябва да имаме много повече Сахаджа йоги. Основните им проблеми, поне един от тях,
мисля, че се отнася за Шри Ганеша. Затова е необходимо да се направи пуджа на Шри Ганеша в Америка, независимо
дали в Лос Анджелис или на друго място, като Сан Диего; другият вариант е се направи в тази планина. Надявам се
тази пуджа да допринесе за установяването на същността на невинността, понеже днес тя се намира в състояние на
дълбок сън. Днес искам да ви кажа някои неща, касаещи се за това как трябва се отнасяме към хората, които идват в
Сахаджа Йога за първи път. Представата, която имаме за отношението, което трябва да имаме към търсачите, които
идват да ни видят, е да ги третираме сякаш им искаме малко прошка. Също изглежда, че сякаш трябва да им говорите
за всички чакри и да им дадете обстоен преглед - така го наричат - на цялото познание на Сахаджа Йога, но на
ментално ниво. Въпреки това, не смятам това за ефективно. Първото, което трябва да се направи, е да им се даде
преживяването на Реализацията. Също да им се каже, че Сахаджа Йога не представлява учението на някой фалшив
гуру или на някоя секта (както му казват тук). В Сахаджа Йога няма място за тези неща. Точно обратното, тя се
основава на еволюционния процес – на естественото и постепенното проявление на силата, която се намира вътре в
нас. Също трябва да им говорите за Мен. Досега се опитваше да не Ме споменават, да не се засяга темата. Може би
защото мислим, че е имало гурута, това и онова... И че тези гуру са донесли лошо име на факта, че някой е гуру, но не е
така. Дори и днес мнозина ходят при тези гуру. Тези гуру приказват, че са инкарнации на боговете, полубогове, на
някои определен бог и подобни неща. Този вид отношение да им искате извинение няма да ги убеди. Трябва да им
дадете преживяването и да им кажете, че именно от тази личност – Майка – се излъчват всички благословии. И че по
Нейна милост Сахаджа Йога функционира в хората. На психологично ниво ще се изненадате, понеже винаги всичко
функционира обратно на това, което си мислите. Да речем, че утре подготвите една Моя програма в Сан Диего. Там
лесно можем да постигнем да дойдат около 300 души, без проблем. Въпреки това, когато вие водите следващите
програми, не искат да идват. Или както когато работите едни върху други – ако Аз съм тук, има много хора, но с време
губят интереса си да Ме виждат. Основната причина за поведението им е само една: и тя е, че те не искат да минават
през умствената дейност, нито през съответните умствени акробатики, което се изисква, слушайки нещата, които им
разказвате. Хората искат да усещат Моето присъствие чрез вас, по същия начин по който го усещат, когато Аз
присъствам на някоя публична програма. Вярвам, че трябва да смените тактиката си. Кажете им по прост и естествен
начин: „Бяхме търсачи и познахме много гуру, но никога не открихме истината. И освен това бяхме лъгани. Въпреки
това тук има някой, който не взима никакви пари и не иска нищо от нас. И освен това не ни превръща в някакви
странни птици, а можем да водим един много нормален живот; някой, който ни предоставя всякакви благословии.
Пробвайте! Но ако не желаете да го изпитате, то не го правете”. Да си представим случай с човек, който не е
реализиран, а има намерение „трябва да се боря с егото си”. Но това, което възнамерява, е да се бори с егото си, така
че като резултат от това действа върху егото си. По същия начин, когато ласкаете хората, действате върху егото им. И
всъщност се превръщат в нещо като твърдите черупки на сварени яйца, през които трудно се преминава. Резултатите
ще станат видни, когато имате посвещение и отдаденост към Мен. Освен това няма друг начин да го постигнете. Ако
им говорите директно, няма да ви слушат, защото такава е човешката природа и не можете да я избегнете. Как да им
го обясните? Когато изнасям лекция, на което и място да отида, идват много хора и това е защото мислят, че съм
автентична. Виждат, че говоря с авторитет, но не с агресивност; виждат Ме да говоря с характер и с убеденост. Трябва
да се изрази тази убеденост. Но ако напротив започнете да им обяснявате за дадена чакра и разни такива неща, в
този случай хората си казват: „Хубаво, но за да се запознаем с тази тема можем да прочетем една книга за това. Каква
е нуждата да идваме и да го слушаме тук? Освен това самият факт, че трябва да го слушаме ни докарва главоболие”.
Вие трябва да бъдете личности с убеждение; с убедителност, която се базира на реалността, а не на фалша. И понеже
всички сте тук, трябва да ви кажа, че в тази страна имате, на ваше разположение, Сахаджа Йоги от Индия, които са
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изключителни. Но не знам до каква степен ги слушате, като например г-н Карде. Това е човекът, който започна
Сангамйа. Хората, които бяха в Сангамйа, можаха да видят един огромен комплекс, включващ широк терен за игра на
футбол. Покривът беше построен от хората, които минаха през Сангамйа. И той беше човекът, който наистина
установи този град Сангамйа и който го превърна в един красив център. Но трябва да го слушате; иначе този тип хора
са безполезни. На второ място, Шара Варкари е много добра Сахаджа йогини, освен това е и много благоприятна и
много разбрана. Разбирането за познанието на Сахаджа Йога не е така, както го разбирате вие. Основата на Сахаджа
Йога не е познанието за чакрите, а за действията. Не се състои в това да имате познание за една система, защото ние
не искаме никаква система. Системите създават бариери и пораждат един вид робство. Трябва вътре в нас да
развием действия, основани на опитностите, които сме доказали и пробвали. Важното е не какво говорите за
различните нива на чакрите. Вие си мислите, че е важно да говорите за тях. Истински важното е личността, която
изразявате чрез вашето отношение към нещата. Вече има създадени много системи. Специално на Запад съществува
навикът да се създават норми и системи. Например, създава се система храната да се яде по определен начин, и
тогава всички започват да сядат да се хранят по един и същи начин. Също се създаде система, преди време, да се
ходи на вечеря във фрак; трябва да си смените костюма, за да вечеряте, а на сутринта да си сложите друг различен
костюм. След това, като следствие от всичко това, на хората им омръзна и стигнаха до заключението „Тази система
не е добра”. И по този начин започна антикултурата. Така започна антикултурата, а с нея и хипитата. Въпреки това тези
хипита си имаха своя собствена система: за да бъдеш хипи, трябва да носиш дрехи по определен начин, трябва да
ходиш мръсен; косата също трябва да се носи по определен начин. Трябва да се носиш по кройката на една
предварително измислена мода. Следователно, отново беше изградена една система. След като се роди тази система,
в същото време се появи и пънк системата. Работата с пънка беше, че дрехите трябва да се носят по определен начин.
Същото става и с косата – трябва да ходите с особена прическа, за която харчите много пари; а ако не го направите, не
сте пънкари. Така че когато се опитват да разрушат една система, в същото време хората изпадат в друга. Попадат в
различни системи, една след друга; преминават от едно мъртво нещо към друго мъртво нещо. Но отношението е
същото, действието не се променя; може да се забележи как хипитата, вървейки срещу културата, започнаха да се
държат по един странен начин и с поведението си показваха това, че не е имало никаква промяна. Станаха много
арогантни и без самоуважение; после дойдоха пънкарите, които се държаха по същия начин. Най-голямата
трансформация, която става, е тази на вашето отношение; с това вашите приоритети се променят изцяло. Не би
трябвало да формираме система. Както ви казах вчера вечерта, не би трябвало да казвате: „Сега трябва да
медитираме 8 часа”. Нищо такова, с осем минути е достатъчно. Онова, което ще допринесе за вашето израстване е
отношението ви, а не фактът да стоите 8 часа на един крак или нещо подобно. Има някои садху, които стоят на един
крак, поставяйки краката си по определен начин. Но това няма да помогне, защото тук става въпрос за един жив
процес; а един жив процес се задейства по жив начин. Оставете го да функционира, позволете му да се развива. Така
че цялото това отношение трябва да се промени. Когато започнете да откривате как се е променило отношението ви
към живота, тогава трябва да си дадете сметка, че сте се превърнали в йоги. Ако вашето отношение не се е
променило... Ако някой е прекалено арогантен и му отнема прекалено много време да обмисля нещата, тогава е
по-добре да не се притеснявате за този човек. Но ако се отнася до отношението на един търсач, за някой, който желае
да получи своята Реализация, то му я дайте. Смятам, че все още не сме достигнали местата, в които да намерим
истински системи и търсачи, и това е причината, поради която сте успели в Сахаджа Йога да идват много малко хора.
Както когато рибарите хвърлят такъмите си там, където е морското вълнение; освен това познават местата, където
има риба. Хвърлят такъмите си в по тези места и ловят рибата. По начина, по който рибарите ловят рибата, ние трябва
да открием – най-вече – къде се намират търсачите. Да видим къде можем да насочим вниманието и усилията си.
Понякога хората се държат като магарета – ако има някой пред тях, тогава оставят главите си на човека пред тях и се
оставят да ги теглят за ушите; ако пък някой стои зад тях, тогава хвърлят къчове. Мисля, че в тази връзка на Запад се
провалихме във всички наши отношения. Няма нужда правим тези неща, ако искат да дойдат, оставете ги да дойдат,
понеже ако желаят да постигнат покой на ума, трябва да дойдат при нас. А ако не желаят да имат покой на ума, добре
– поне имаме състрадание на разположение. Храним любов към тях, но ако и това не искат... Христос е казал: „Не
хвърляйте перли...”. И после, щом започнете да се държите по този начин, ще можете да видите как успявате да го
пробват толкова търсачи, колкото има в една препълнена с хора палатка. Когато отидох в Калкута, имаше един
господин на име Йала; той е много мъдър предприемач и дойде в Сахаджа Йога. Този мъж изпрати писма на всички
изтъкнати личности, за които счете, че са търсачи. Каза им, че ще му е приятно да иде и да се запознае с тях или че те



могат да идат да го видят. И това беше начинът, по който се запозна с важни хора. След това им разказа какво е
Сахаджа Йога, говори им за нея. И когато Аз пристигнах, Ме представи на тези хора. Един от тях беше редакторът на
един важен вестник; той дойде да Ме види и забеляза как се грижа за хората. Написа една прекрасна статия в тази
връзка и Ми каза: „Майко, утре ще отида на Твоята програма”; присъства на програмата, както каза, и направи много
хубаво изказване. Поради това всичко в Индия започна да действа по един много различен начин. Мога да ви говоря и
за Италия, където има една жена име Алганеш. Тя отиде при един човек, мислейки, че той може да е търсач; човекът
беше директор на медиите на италианското правителство и работеше в телевизията. Алганеш му каза, че може да
получи Реализацията си. Когато отидох и го видях за първи път, му казах: Първо получи Реализацията си и след това
ще проведем интервюто”. Казах си: „Търся именно хора от такава класа”. Насочих цялото си внимание върху него и му
дадох Реализация. Той вече беше имал някои преживявания, но след като получи своята Реализация, разкри
характера си – истинско сърчице – като на велик Сахаджа йоги. И сега Сахаджа Йога се разпространява много бързо
в Италия. Следователно, не бива да ходите по улиците и да събирате просяците, нито да им се молите: „Моля те, ела на
Сахаджа Йога, умолявам те да дойдеш на Сахаджа Йога”. За какво ще ни послужат такива хора, с какво ще ни
помогнат? Не казвам да ходим при богати или известни хора, а при хора, които са признати от обществото като мъдри
и здравомислещи – хора, за които считате, че имат добри вибрации и които са способни да направят нещо за Сахаджа
Йога. Свържете се с хората и им кажете, че сте открили еди-какво си. Ако се свържете с 10 души, ще видите, че трима
ще се почувстват щастливи да практикуват Сахаджа Йога. Това е един много по-добър метод, отколкото да събирате
хора оттук и оттам, и така непрекъснато. При вас ще дойдат тези търсачи... Изненадах се, че Ми казаха, че е имало куп
хора, които са идвали на Сахаджа Йога, но после един по един са изчезнали. Дойде един господин, който каза, че за
осем месеца е му е показано цялото познание на Кундалини йога, но той също изчезна, защото никога не преживя
нищо. Щом веднъж хората се установят на ниво, на което можете да усещате вибрациите и да се радвате, тогава
хората никога няма да оставят Сахаджа Йога. Също трябва да видите колко дълбоки са хората. Цялото отношение за
разпространението на Сахаджа Йога трябва да бъде: Сахаджа Йога не е нещо, което може да се пилее с хора, които не
я разбират”. Зная, че изпитвате голяма симпатия към американците и това е причината, поради която Аз също имам
същото чувство към тях. Без съмнение всички искаме все повече и повече американци да идват в Сахаджа Йога. Но
само във ваши ръце е възможността да работите усилено; можем да решим какво искаме да постигнем. Трябва също
да разбираме какви са проблемите на американците, да познаваме нещата, които им пречат да идват в Сахаджа Йога.
Може би утре ще мога да ви говоря за това какво можах да разбера относно тяхното положение, така че дръжте го в
главата си. И по този начин, ако подходите към тях с адекватното отношение, с увереност в себе си, то съм сигурна, че
ще го направите много добре. Но за функционира, трябва да имате увереност в самите себе си. Това не означава да
сте агресивни, а уверени хора. За да правите нещо добре, трябва да имате пълна увереност във вашето същество.
Иначе никой няма да ви вярва. Искаме да дойдат повече Сахаджа йоги от Индия, за да ни помогнат. Но смятам, че
най-напред всички вие, които сте вече тук, трябва да се опитате да ги слушате. Индийците Ми казват, че вие сте тези,
от които те се учат. С това не искам да кажа, че всички индийци са изключителни или много квалифицирани. Въпреки
това, истината е, че са прекарали с Мен цели дни. Освен това и не значи, че всички индийци са по-добри от всички
американци. Въпреки това някои от тях са много добри и именно тях трябва да уважавате. Аз се опитвам да разбира
отношението на хората и какво трябва да им кажа. Начинът, по който вие разбирате живота, не е правилен. Ако беше
правилен, Америка щеше да е различна. Допуснати са много грешки и за да се постигне един нов начин на живот, е
необходимо да имаме ново разбиране за новата епоха. Трябва да разберем, че става въпрос за едно ново за нас
познание и трябва да го научим и да го разберем. Каквото и познание да сме имали, то е било едно мъртво познание.
Като например, можете да направите една къща от мъртво дърво, тръгваме от нещо мъртво и накрая правим нещо
мъртво. Но никога не сте разбирали живите процеси. Така че всеки процес на придаване на святост не е нищо друго
освен вашето отношение към познанието как функционира живият процес на нашата еволюция. Също включва и
пълната вяра в това познание. Сигурна съм, че ще обърнете пълно внимание на това, което казах. Утре ще можете да
Ми задавате въпроси по тази тема. За толкова кратко време не мога да ви разкажа всичко с подробности. Но се
надявам да сте разбрали факта, че трябва да придобиете ново отношение, ако наистина желаете да постигнете тази
мечта. Бог да ви благослови.
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Пуджа на Шри Ганеша Сан Диего, САЩ – 7 септември 1986 г. Днес, в земята на Шри Кришна, ние празнуваме рождения
ден на Шри Ганеша. От голямо значение и без прецедент е това, че празнувате рождения ден на сина на Шри Кришна в
Неговата земя. Знаете, че Шри Ганеша инкарнира на тази земя като Махавишну и Той бе син на Радха, който
инкарнира като Господ Исус Христос. Празнувайки този рожден ден днес, вие разпознавате великата истина, че
Господ Исус Христос бе син на Шри Кришна. Има история, ако прочетете в „Деви Махатмйам”, как формата на
Първичното дете бе яйце и как едната половина си остана Шри Ганеша а другата се превърна в Махавишну. В
еволюционния процес всички тези стародавни събития бяха записани, но сега се чувствам много удовлетворена, че
хората разбраха на човешко ниво, че Христос е инкарнацията на бог Ганеша. Той е Вечното дете, но когато дойде във
формата на Христос, дойде като син на Шри Кришна. Когато Парвати сътвори Шри Ганеша, Той бе само Неин син. Без
баща. Самата Парвати искаше Неин собствен син. Имаше ангели отдадени или на Шри Вишну, или на Шри Шива, както
ганите се подчиняваха само на Шри Шива. Така че Тя искаше свой собствен син, който да разпространи Нейните сили
на Земята. В началото когато Шакти сътвори тази вселена и Садашива наблюдаваше Нейното творение, първото
нещо, което Тя създаде на тази Земя, беше невинността, а въплъщението на тази невинност беше Шри Ганеша. Цялата
Вселена беше покрита с невинността, която наричаме Омкара. Тази невинност защитаваше сътворението на света и
проникна в цялата материя. Материята е невинна. Ако ударите материята, тя ще отвърне на удара, защото така е
създадена. Тя не иска да ви нарани по никакъв начин, освен когато вие се опитате да я ударите, тя ще ви отвърне,
такава е природата й. Нейното название е Джада – тази, която действа според своята природа. Невинността при
животните е друг вид, при която те не осъзнават, че извършват престъпления. Когато животно убие друго животно,
или влезе в имота ви, причинявайки бели навсякъде, то не знае, че съгрешава или че не се е подчинило на някакви
закони. Те живеят по вътрешните си закони, затова се наричат пашу, означава „обвързване” – паша. Паша означава
„обвързване”. Те са обвързани към Божиите закони. Наричат Шри Шива Пашупати. На това ниво невинността е
непокътната, защото животните нямат развито его. Затова са невинни. Тигърът може да изяде крава и си остава
невинен или слонът може да стъпче човешко тяло, но въпреки това е невинен. Но на висше ниво, Майката Шакти,
Първичната Майка помисли за създаването на личност, която ще защитава невинността на човешките същества. Над
материята, над животните, Тя създаде Шри Ганеша. Вие знаете историята как Шри Ганеша получи главата на слон –
символизираща това, че въпреки че Шри Ганеша има човешко тяло, прилича на животно заради главата си – Шри
Гаджанана, беше Му дадена главата на слон, най-мъдрото животно в животинското царство. В такава невинна глава
егото не може да се развие. Няма его. Това е състояние без его. Но човешките същества бяха създадени по различен
начин и когато въглерода бе поставен, за да произвежда аминокиселини, той ги приведе в движение, и се получи нов
тип еволюция на човешките същества, когато на нивото на Вишудхи те вдигнаха глава нагоре. Главите на животните
са насочени към земята и енергията тече към Майката Земя, но когато човекът вдигна глава нагоре, срещу енергията
на гравитацията, се получи усложнение в потока на енергия на нивото на Вишудхи, при който Кундалини не може да
поддържа и подхранва такава проблемна Вишудхи. Причината е, че когато вдигнахте глава от Майката Земя, вие се
отделихте от естествените й сили. Когато издигнете Вишудхи нагоре ето така, можете да видите резултата в тази
страна - страната на Вишудхи чакра - започнахте да произвеждате машини, които са против природата и я
експлоатират, безпокоите природата като създавате атомни бомби чрез промяна на атома, разбивайки го. Това
означава, че тръгнахте срещу самата природата, вдигайки главите си. Но ако бяхте го направили в пълно смирение
пред Бог, с приведена глава към Майката Земя, нямаше да бъдете наранени. Но вие се откъснахте напълно от
природата, която е толкова щедра, която е толкова благосклонна. Вчера видяхте красивите снимки на природата,
която ви заобикаля в тази страна. Такава богата страна като Америка, без никаква благодарност към нейния
Създател, вдигната глава нагоре - и така именно се появи проблем във Вишудхи. Във всички сфери на живот
социалната структура бе изградена за борба с природата, не за съвместно съществуване. Така първата атака дойде
срещу самата невинност, срещу Муладхара. Естествените принципи на Муладхара бяха пренебрегнати. Брачната
система е съществувала много преди Христос, Авраам, Мойсей и светостта на брака, благословен от обществото, бе
приемлива достатъчно дълго. Но в своята арогантност човекът надигна глас срещу брака, срещу естествения начин за
балансиран живот. Ако е нормален начинът, по който хората живеят личния си живот, защо се разболяват от
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най-различни болести? Ако сте личност свързана с природата, няма да ви застигне никаква болест. Настроени сте
против природата и затова толкова много мъже и жени в тази страна са убити от ревност. Ако е естествено да въртите
любов с десет мъже и десет жени, тогава защо ревнувате? Трябва да сте щастливи, естествено е. Вдигнахте глава на
нивото на Вишудхи, без да се отдадете на Шри Кришна и затова противоестествена и мъртвешка атмосфера се
разрасна. И този стил на живот отведе тази велика страна сега до ръба на разрушението. Атаката срещу невинността
е най-голямата слабост на тази страна. Най-голямата грешка - да не зачетат целомъдрието и целомъдрения живот - бе
направена от хората, създаващи моди и тенденции. Ганеша е коренът на творението. Когато тръгнете против Шри
Ганеша, започвате да губите своите корени, вече нямате корени. След това се изкушавате от всичко глупаво, всичко
ново, което се появи. Толкова много, че се кланяте на личности като Фройд и забравяте Христос, който каза „Не бива
да имате лъстиви очи”. Ганеша стигна до там, че даже очите трябва да бъдат невинни. Очите не трябва да бъдат
лъстиви. Но арогантността ги заслепи - „Какво лошо?”, „Какво лошо има в това?”. Сега цялата страна е в голяма криза
заради арогантните предприятия. А те продължават да се изкарват мъченици чрез всичко, което е разрушително.
Много голяма отговорност имат Сахаджа йогите, живеещи в страната на Шри Ганеша. Но за хората, които живеят в
страната на Шри Кришна, отговорността лежи на плещите им и вие не можете да се отървете от нея. Докато вие не
разберете важността на невинността във вашия живот, не можете да спасите тази страна, каквото и да правите за
нея. Само вие можете да я спасите. Само вие можете да го направите. Когато Кундалини се издигне, Шри Ганеша е
пробуден във вас; Ганеша когото никога не сте уважавали, бавно се надига от сън, въпреки болката и нараняванията,
които сте му нанесли, Той се изправя. Но въпреки това... Как да се погрижим за Него? Как да подпомогнем растежа
му? Отговорността на американските Сахаджа йоги е много голяма. Те не могат да се самозалъгват повече. Те не
могат да се задоволяват със своята арогантност. Тежки са грешките им. Така че трябва да тръгнете на кръстоносен
поход срещу тези грешки и да установите своя Шри Ганеша в пълната му форма, за да ви даде Той необходимия
баланс и корените, чрез които да се подхранвате. Шокиращо е. Имам предвид, че просто не мога да разбера.
Невъзможно е да се разбере как възприемате такива странни идеи, които очевидно са ужасни. Нима не знаете
значението на думи като проституция? И всички други мръсни думи, които се използват и не искам да назовавам сега,
или те са загубили смисъла си? Вие всички сте наясно, всички вие знаехте. (Не правете това...там е. Не бива. Когато
говоря трябва да е тихо, нали така?) Цялата своя мъдрост ли изгубихте, че не виждате какво си причинихте. Нямате
уважение към себе си. Арогантност на такова ниво е много опасна, изключително непредвидима. Бог знае какво ви
очаква с всички тези начинания, в които сте въвлечени. Бих казала, че на определени хора съм дала някои инструкции
за Сахаджа йогите, как да уважават личния си живот, особено жените от Америка. Ако те трябва да бъдат шакти,
трябва да уважават себе си, своето целомъдрие. Изненадващо е, че виждайки тези неща да се случват около нас,
даже след идването си в Сахаджа Йога, някои от вас се опитват да бъдат от хората отиващи в ада. Ако ще ги
спасявате, се опитайте да установите правилно своите позиции. Шри Ганеша има четири ръце и вие трябва да
внимавате за ръката, държаща разрушителното оръжие Параша. Това е неговата работа и ако Го пренебрегвате, тази
сила се задейства и работи безотказно, така че въпреки своята Реализация възможно е да не можете да се спасите.
Вашата Реализация не е даденост. Докато Шри Ганеша не е установен, Реализацията ви няма никакъв смисъл.
Наблюдавайте се, очите ви блудни ли са? Имате ли нечисто съзнание? Какво очаквате от Сахаджа Йога? Мнозина
мислят, че в Сахаджа Йога Бог ви благославя и след това получавате прилично количество здраве, пари, статут и
власт. Първото нещо, за което трябва да молите, е чист Ганеша, Нирмал Ганеша във вас. „О, Майко, молим Те, дай ни
благословиите да установим чистота в нашия Принцип на Ганеша.” В отношенията, нагласите, в поведението си се
опитайте да прецените дали сте невинни. Христос каза, че всичко срещу Него ще бъде простено, но не и срещу Ади
Шакти. Като ваша Майка трябва да ви кажа, че това не е вярно. Може би някои неща срещу Мен ще бъдат простени, но
не и срещу Христос, срещу Господ, нищо против бог Ганеша. Всичко което направите срещу Него след
Себереализацията си, ще проличи и ще бъдете изхвърлени от царството на Бог, като напълно пропаднали личности.
Това е нещо, което няма да бъде толерирано, няма да бъде простено, никога няма да бъде приемливо. Каквото и да
сте направили в миналото, то е свършено, тъй като сега сте родени отново. Но след това, ако се поддавате или
въвличате в тези погрешни идеи, Аз не мога да ви помогна. Все пак Шри Ганеша е Мой син, защото е чист. Той не е
единственият син, когото имам. Аз имам толкова много синове и дъщери, които съм сътворила по същия начин като
Шри Ганеша, без Отца, сама. Единствено чистотата в сърцето и чистотата на тялото ви може да удовлетвори вашата
Майка. Всичко нечисто трябва да бъде отхвърлено. Моето име означава чистота. Можете да го направите. Имате
силите да го направите. Имате Кундалини за целта. Но първото нещо, което трябва да направите, е да се пречистите;



за останалото не се тревожете, Шри Ганеша ще се погрижи. Поддържайте чиста една чакра и за останалите ще се
погрижат. Всички ваши неизлечими болести, започвайки с всички мускулни проблеми като миелит и т.н., всички
неизлечими болести като рак и други, всички психосоматични проблеми начело с шизофренията, всички е заради
смущенията в Муладхара. Когато корените не са наред, как можете да излекувате дървото? Ако корените са наред,
тогава всяко лекарство може да достигне който и да е център, всяка област, всяко място, всеки плод. Но ако корените
не са наред, как да го постигнете? Днес Ме поканихте, за да почетете Шри Ганеша в Мен. Шри Ганеша, който е мощна
личност вътре в Мен. Когато Го почитате, трябва да осъзнавате колко мощно нещо е необходимо да установите в себе
си и чрез установяването му да проявите силите на Шри Ганеша, а силата на величието на Шри Ганеша е
благоприятността. Това е показател, това е формула, която - можем да кажем да научен език - излъчва
благоприятност. Това е магнитът на Майката Земя. Същият магнит във вас е Шри Ганеша. Оставете Ме някъде сама и
веднага ще ви кажа къде е север, юг, изток и запад. Закрийте Ми очите и въпреки това пак ще ви кажа. Знаете, че има
много птици, които прелитат целия път до Австралия, до Сибир, защото имат този магнит в себе си, имат вградена
тази невинност. Има толкова много риби, които реално имат вграден магнит в себе си. Учените трябва да обърнат
внимание на това. По същия начин Шри Ганеша във вас е магнетичен. Така че човек, който има пробуден Шри Ганеша
в себе си, става магнетичен и магнитът в него привлича стомана, не сухи листа, не – стомана. А стоманата е като Гуру
Татва. Казват „човек като стомана”. Стоманена личност – човек който притежава характер, убеждения, който не може
да бъде доминиран от изкушения, това е човек от стомана. Така че магнитът привлича стоманата. Тя има само един
недостатък и това е, че не е гъвкава, пластична, но магнитът привлича, т.е. изгражда това специално качество в
стоманата да се движи към магнита. По същия начин, когато магнитът е пробуден във вас, ще бъдете изумени. Вместо
хората да бягат от вашите ашрами, те ще се тълпят около вас. Направо е невъзможно - посетя ли къща, ако хората
узнаят, че съм там, Бог да Ми е на помощ – навсякъде е така. Така че какво представлява този магнит? Чиста любов.
Чиста любов и понятието за чиста любов е, че тя не зависи от абсолютно нищо освен от себе си. Тя е
самоподдържаща се. Тя е като светлина, която се разпространява от самосебе си, не иска нищо, не очаква нищо.
Просто се разпространява и просветлява сърцата на хората. Затова те са привлечени. Дори тези, които не са Ме
виждали, тези, които не знаят за Мен, само заради името Ми. Виждала съм места, като Калкута, където имахме такъв
проблем, огромни тълпи, че Ми казаха: „Трябва да извикаме полицията.” Отвърнах им: „Не е нужно да съобщаваме в
полицията, ще се справим някакси.” В Пуна имаше такива тълпи, че собственикът на залата се изплаши. Каза Ми:
„Майко, ще Ви предоставя огромно място, където да седнете на открито, съжалявам иначе със залата ми е свършено.”
Отговорих му: „Не се притеснявай, всичко ще бъде както трябва.” Имаше такива тълпи, че хората седяха на земята, на
стълбите, навсякъде и докато Аз говорех никой не помръдна и сантиметър, като картина. А Аз говорих час и половина.
Точно като картина. Нито едно движение на ръка, крак, нищо. Седейки като на снимка. Господинът собственик на
залата никога не беше виждал нещо подобно. Никакво движение по време на този час и половина. Това, което
проработи, беше магнитът. Даже ако сте стомана, ще привличате, но ако сте магнит ще привличате така, че никога
няма да се отделят. За Сахаджа Йога е важно да поправите вашия магнит на Шри Ганеша, който е като децата. Ако
наблизо има дете, всички са привлечени от него. Едно дете да заседне нависоко и независимо дали сте руснак,
американец или арабин, всички ще се притеснявате за него. Какво става с детето? Няма да помислите: това е арабско
дете или американско дете, не. Освен ако не е негативно. Защо децата са така чаровни? Защото магнитът им работи.
Егото им все още не е формирано. Нашето его е развито, трябва да се развие, защото трябва да разграничим в себе си
кое е правилно и кое не. Така че развитието на егото ни е нещо нормално. Можем да развиваме егото си до
определена степен. Но ние го развиваме ли развиваме, докато стане свръхразвито. Без обусловености, нищо друго.
Ще правим каквото си искаме. Днес ще обуем къс крачол, утре дълъг нали така. След това ще си острижем косата, ще
направим това, после онова. Без никакви задръжки. Цялото суперего е покрито от егото. Егото ви щеше да е наред ако
бяхте опазили вашата Ганеша Татва. А това е силата на мъдростта на Ганеша. Втората сила на Ганеша е, че Той ви
дарява с мъдрост. Ако видите земеделец и професор или много ерудиран човек да разговарят помежду си, ще
забележите, че фермерът притежава много повече мъдрост от този професор. Защо? Защото той се занимава с
Майката Земя всеки ден. Той познава живите процеси. Той знае за невинността на Майката Земя. Така че невинният
човек е по-мъдрият... Дете, което е невинно, е много по-мъдро от его ориентираните хора. И така, второто качество на
Шри Ганеша е да ви прави мъдри личности. Когато говорите, хората ви слушат. Започвате да говорите като Кабир,
като Нанак. Вие говорите така, че хората да почувстват Духа си. Ето това наричам Аз Сахаджа йоги. Сахаджа йоги,
който не притежава мъдрост, не става за нищо. Идва в Сахаджа Йога като бик в стъкларски магазин, наранява един,



втори и трети. А ако попитате наранените хора, ще ви отвърнат: „Това е бикът, същият”. Всеки посочва същия бик. „Да,
да същият бик е”. Така че Той ви дарява с мъдрост. Когато притежавате силите на Шри Ганеша, очите ви сияят. Имате
искри в очите, светлина в очите, когато Той ви просветлява, а след това не можете повече да гледате някого
похотливо и завистливо. Този поглед е толкова мощен, че само едно проблясване е достатъчно да пречисти хиляди
хора. Само отваряне на очите е необходимо, за да се промени всичко от тъмна нощ в прекрасно утро. Блясъкът може
да събужда Кундалини. Майка Кундалини не може да се издигне, докато Шри Ганеша не даде разрешение. Той е като
Вицеканцлер, седящ във всички чакри. Той трябва да потвърди „Добре, преминавай, върви,” на всяка чакра. А когато
Кундалини се издига, Шри Ганеша е събуден, иначе Кундалини не може да се издигне. Но когато Той заспи долу,
Кундалини е абсорбирана, всмукана от Него. Ние си мислим, че сме изгубили невинността си. Трудно е да я загубиш.
Тя не може да бъде разрушена. Единственото, което сте направили, е да я покриете с нещо, което не позволява
Принципът на Шри Ганеша да бъде проявен във вас. Вие сте го изтласкали надолу. Създали сте натиск върху него.
Натоварили сте го с толкова много глупости. Това е, но той не умира. Той е вечният принцип на цялата вселена. Друго
качество на човек надарен със силите на Шри Ганеша е, че Той премахва всички пречки. Ако подобна личност е
някъде, всички хора около нея ще бъдат спасени, ако има инцидент или каквото и да е разрушително бедствие, всички
ще бъдат спасени. Ще откриете, че това се случва. Бидейки Ганапати, Той е Господарят на Ганите. Той ви води.
Сахаджа Йога не може да проработи без Шри Ганеша. Той е този, който е Сахаджа. Той е този, който създава
спонтанността в света. Той е този, който ви води по правилния път. Той е този, чрез който получавате лесно всичко.
Той е този, който създава чаматкар, магията, всички чудеса по света. Той е Ганапати. Той стои начело на ганите, в
смисъл, че е като цар на всички Гани. Този, който е удовлетворил Шри Ганеша, удовлетворява всички богове и богини,
защото всички богове и богини се стремят да удовлетворят Шри Ганеша. Така че какво е нужно? Шри Ганеша е много
изобретателен. Той знае, че единственото нещо, което трябва да направи, е да се понрави на своята Майка. За да
имаш всички сили на света, просто дръжте Майка удовлетворена. Има толкова много качества на Шри Ганеша, които
могат да бъдат описани. Той е този, който ни дава радостта от храненето. Ако ядете някаква храна, може би ще ви
хареса може би не, но Той ви казва дали тази храна е приготвена от Сахаджа йоги, приготвена от вашата Майка.
Означава, че Той ви дава вкусът на любовта в храната, приготвена за вас. Защото Той е любов. Той ви подсказва как
да изразите вашата любов. Веднъж Ме помолиха да изпея песен. Някога пеех много добре, но след толкова много
лекции мисля, че изгубих гласа си. Мислех си, че вече не мога да пея добре. Един ден Ме помолиха да изпея песен и
след кратък размисъл им изпях една. След година или повече по време на програма Ми казаха: „Майко, искаме да Ви
изпеем една песен.” Това беше никому неизвестна песен, не знам откъде я бяха намерили, как бяха научили нотите.
Запяха същата песен. Такава радост, реки на радостни сълзи потекоха от очите Ми. Не можех да контролирам
радостта си. Цялото това радостно чувство идва чрез механизмите създадени от Шри Ганеша. Той се занимава със
създаването на взаимовръзки, прекрасно нали? Как? На рожден ден, детски рожден ден, какво казваме? „И така, утре
сутринта една птичка ще ти остави подарък.” След това детето се събужда и вижда, че няма птичка. Шри Ганеша ни е
дал тази идея. Можем да кажем, че Той е Дядо Коледа. Той ви дава възможностите и начините и Той ви показва как
да градите деликатно отношения, чисти отношения. Как криете, как опаковате малък подарък, просто го слагате
някъде и човекът, за когото е предназначен, виждайки го възкликва: „О, Господи.” След това внезапно изваждате
цветята и ги подарявате, всичко това са усилията на Шри Ганеша. Неговият начин, неговите идеи. Сред всички
творения, цветята изразяват есенцията на Шри Ганеша. Благоуханието е есенцията на Шри Ганеша и то идва от
Майката Земя. Личност, която е надарена с благословиите на Шри Ганеша благоухае, понякога на чандан (сандал),
понякога на рози, понякога на тази гардения. Просто не можете да разберете откъде идва благоуханието.
Благоуханието идва от Шри Ганеша и това е магнитът във вас. Такава личност е ароматна, благоухае постоянно. Шри
Ганеша излъчва най-различни аромати чрез такава личност. Можете да почувствате това само ако вашият Шри
Ганеша е установен. Край нямат описанията на това велико Божество във вас. Той чака там долу, през цялото време,
да бъдете пречистени, за да изправи глава, като лотос в калта. Помогнете Му просто като го уважавате и Той ще бъде
там, излъчвайки аромат отвътре. Това е много важно за тази страна, в която надигнахте глава без отдаване на Вирата,
на колективното, на Шри Кришна. Надигнали глава, с чрез Шри Ганеша ние я свеждаме надолу, заради всички
благословии, които Бог ни е дарил. Цялата арогантност изчезва пред Лотосовите Нозе на Шри Ганеша. Той ще ни дари
с мъдрост. Той ще ни дари разбирането. Той ще ни даде сила да превъзмогнем вътрешната ни арогантност. Той е този,
който дарява познание. Той е този, който ни дава светлина. Много хора в Индия почитат Шри Ганеша, повтарят
наоколо „Шри Ганеша, Шри Ганеша, Шри Ганеша, Шри Ганеша, Шри Ганеша” и всякакви други странни неща. По този



начин се самозалъгваме ненужно. Толкова е просто да установите в себе си Шри Ганеша. Жизненоважно е за Сахаджа
йогите да разберат, че трябва да установят своя Шри Ганеша, безмълвната сила във вас, която не разговаря. Това е
тиха сила, която действа. Сила, действаща без никакъв звук, без никаква показност. Изричайки всичко досега от
сърцето си, това, което исках днес да кажа е, че всички Сахаджа йоги ще установите своя Шри Ганеша. А от вас ще се
излъчват силите, необходими на останалите в тази страна да установят своя Шри Ганеша. Нека Бог ви благослови. Ще
я наречем Гаури. Днес е денят на Шри Ганеша, затова ще се казва Гаури. На деня на Дивали почитаме Шри Ганеша а
също и Шри Лакшми, така че както почитаме Шри Ганеша днес, трябва да почетем и Шри Лакшми и затова ще я нарека
Лакшми. Нали така? Благодаря ви. Погледнете как не плаче това малко бебе. Ти си голямо момиче вече. Виждате ли
малките бебета не плачат. Ти си голямо момиче...защо плачеш? С какво си обута? Нека погледна. Заради тях ли е този
шум? Не? Можем да ти намерим по-добри. Нека да видя колко са големи крачетата ти. Нека да видя. Много са малки
,нали? Ти малко момиченце ли си или голямо? Малко? Не, не тя е голяма, може да се изправи, нали? Нека да пробваме.
Ела насам, ела тук. Какво има? Винаги ли е така? Ще я наречем Сиддхи. Добре. Нека ви благослови Бог. Тя ще се
оправи. Погледнете. Картинка. Нека Бог те благослови. Нека Бог те благослови. Сега стани. Добре. Трябва да станеш.
Ела тук. Ела тук. Аха. Ще го наречем Винайака. Това е име на Шри Ганеша, Винайака. /Шри Матаджи дава име на
няколко други деца – Ганапати, Гаури и Ганеша. Б.ред./ Друго име на Шри Ганеша е Омкара. Ще го наречем Омкара. Да
те благослови Бог. Ела тук. Добре. Вече си Омкара. Нали? Хубаво име - Омкара. Следващото е Рамма. Това е името на
Майката на Шри Ганеша, Рамма. Рамма е Тази, която танцува в сърцето. Джанаки. Джанаки. Шармила. Шармадаини е
тази, която дава благословии. Даряваща благословии. Даряваща благословии. Шармила. Това е името на Богинята. Тя
е даряващата благословии. Шармадаини е даряващата благословии. Нека Бог те благослови.



1986-1101, Пуджа за Дивали

View online.

Пуджа за Дивали Пуна, Индия - 1 ноември 1986 г. (реч на хинди и марати) Помолете ги да престанат да гърмят фишеци,
иначе как мога да говоря? [на хинди] На това благоприятно събитие Дивали, пристигнахме тук, в Пунйаапатнам (Пуна).
От незапомнени времена фестивалът Дивали се празнува в нашата страна. Обаче Дийпавали (подреждането на лампи
- б. пр.) на Дивали започна с началото на Сахаджа Йога. Лампите, които бяха палени по време на Дивали угасваха след
известно време. Следващата година Дивали се празнуваше с поставянето на олио и фитил в нова лампа. По този
начин всяка година се купуваха нови лампи. Особеното на лампата е че, първоначално в нея се поставя вода и се
намокря напълно, а след това се суши, така че лампата да не може да абсорбира олиото в себе си. И после гореше
много дълго време. Но ние празнуваме Дивали на сърцето, откакто Сахаджа Йога започна. Сърцето е лампата, която
има фитила и ние я запалваме, поставяйки олиото на любовта. Но преди да налеем олиото, ние трябва да пречистим
сърцето напълно от всички нечистотии и след това да го украсим хубаво. Когато тази любов е твърдо установена в
сърцата ни, тогава сърцето не я абсорбира. Когато някой ви обича - например първо, майка ви ви обича, баща ви ви
обича и след това другите ви обичат - вие абсорбирате тази любов в себе си. Любовта, която получавате от съпруга си
или съпругата си, се установява във всяка пора на тялото ви. Но тази любов просто се ограничава до вас и другите не
получават светлината й. Ако една майка обича детето си, то нейната любов е ограничена само до майката и детето й.
Понякога резултатът от такава любов е точно обратното на това, което очакваме. Ако една майка обича детето си
повече отколкото е необходимо, то детето понякога може да се държи лошо. Неговото поведение може да стане сухо
или дори зло, то може да безпокои майка си или дори да я обижда. Ако детето е прекалено обвързано към майка си,
тогава тя може да го обсеби и да му се качи на главата. По същия начин се наблюдава, че ако любовта между съпруг и
съпруга излезе извън баланс или любовта не се споделя правилно между двамата, то последствията често са лоши.
Обаче, когато нежната любов на Сахаджа Йога бъде излята в лампата на сърцето, тогава тя не е ограничена само до
един. Когато започне да гори със светлината на Духа, има способността да освети цялата вселена. Такова сърце
получава силата да освети цялата вселена, да излъчва светлината си из цялата вселената, да разрушава
невежеството във вселената и да разпространява радостта в цялата вселена. Същата лампа, която бива счупвана
всяка година (след Дивали - б. пр.), сега става силна и специална лампа, която изобщо не изгасва. Тази лампа запалва
много други лампи и дори те горят завинаги. Тогава някой може да попита от какъв материал е направена тази лампа,
че никога не умира. Но във вселената няма такъв материал, от който може да бъде направена лампа, светят вечно
като галактика от звезди във вселената. Много такива лампи дойдоха на този свят, но те бяха изолирани. На някои
места, както видяхте, бяха родени велики светци. В тази земя, Махаращра, също имаше много светци. Изолирани, тези
лампи мъжделееха в някой ъгъл на света, но дори и сега те светят като галактика във Вселената. Но те бяха сами,
нямаше Дийпавали (група от лампи - б. пр.), те бяха сами и рядко се срещаха едни с други. Но днес ние сме Дийпавали.
Всички вие сте тези лампи, които Аз описвам, същите тези лампи, които сега са просветлени и просветляват много
други лампи. Всяка лампа просветлява хиляди други и това е единственият начин, по който с тъмнината и
невежеството на вселената може да се свършат. Но ние трябва да запомним едно нещо - олиото, с което ние горим, е
олиото на любовта, безусловната любов, любов, която не очаква нищо в замяна. Тази любов не прилепва към никой,
няма желания, не иска никаква взаимност и постоянно поддържа лампата да гори по един прекрасен начин.
Грациозната красота и елегантност на такава лампа също се отразява върху вашите лотосови лица. Тези лампи
светят през очите ви. Ако забележите, очите на Сахаджа йогите светят като диаманти, диаманти, които излъчват своя
собствена светлина. Точно като тези диаманти, очите на Сахаджа йогите светят с техни собствени малки, блестящи
пламъци. Каква велика трансформация е тази, че в сърце от камък е запалена такъв специален вид лампа, която е
вечна и безпогрешна, а не глинена. Сърцето, което някога се е разстройвало от незначителни проблеми; сърцето,
което е страдало, когато е било наранявано дори и малко, сега е станало могъща лампа, която нито се страхува от
теченията на щастието и тъгата, нито се интересува от удобства или страдание. Неговата работа е смело да отстрани
тъмнината и то напълно осъзнава, че е специален вид лампа в специална форма. То знае, че може да запали лампите
на много други с тази специална лампа, която гори в сърцето му. Също така ако види собствените си недостатъци в
светлината на тази лампа, тогава се отказва от тях напълно. Постепенно животът му става също изпълнен със
светлина и тази светлина се излъчва от всяка част на тялото му, от всяка пора на тялото му, от очите и от лицето му.
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Целият негов живот се осветява и той става напълно идентифициран с тази светлина. То се наслаждава на
сърфирането по вълните на тази светлина. Усмихвайки се на себе си, казва: "Колко красиво съм станало! Колко много
красота струи от мен!” За първи път човешкото същество става напълно удовлетворено от себе си.
Неудовлетворението идва в човек, когато той не е удовлетворен от себе си. Вие може да кажете „Аз не съм
удовлетворен днес, защото нямам еди-какво си”. Но когато утре получите нещо, пак ще останете неудовлетворени. Ще
останете неудовлетворени. Когато станете удовлетворени от себе си, няма да ви се налага да търсите удовлетворение
навън. Също така никога няма да го намерите навън. Удовлетворението може да се постигне само отвътре, от Духа.
Сега виждаме, че тази светлина се е разпространила в голяма степен. Тази светлина се е разпространила широко,
специално в Махаращра и Пуна. Пуна е сърцето на Махаращра. Така че когато днес напуснете това сърце, вземете
много любов със себе си. Тази любов е такава, че светлината й ще генерира вълни след вълни от красота във вас
завинаги и ще ви изведе до такъв пиедестал от добродетели, който никога не сте могли да си представите, че е
възможен за вас. Сигурно сте чули за много велики и известни личности, но вие можете да свършите много по-велика
работа отколкото те са свършили. Вие можете лесно да постигнете много по-големи височини отколкото тези хора.
Единствената разлика е, че тези хора бяха уморени от постоянна борба и противопоставяне на желанията им да са
важни, а вие ще откриете, че вашият път е толкова лесен, толкова сигурен и толкова осветен, че няма да срещнете
никакви пречки по пътя си. Единственото нещо, което трябва да се запомни, е, че това е лампата на любовта. Тази
лампа гори само с любов и с нищо друго. Каквато и работа да вършите, я вършете с любов. Когато учите някого или
говорите на някого за Сахаджа Йога, трябва да се запитате: "Обяснявам ли Сахаджа Йога на тези хора, защото ги
обичам? Искам ли те да постигнат това, което съм постигнал? Или аз обяснявам, защото знам нещо за Сахаджа Йога и
знам как да говоря добре? Обяснявам ли им, за да впечатля интелекта им?” Човек не може да разпространява
Сахаджа Йога с тези мисли в главата. Поведението ви към другите трябва да бъде като лунната светлина, която се
движи бавно и бавно осветлява обектите в тъмното. Не бива да има никаква форма на атака или арогантност в
поведението ви. Едно нещо трябва да запомним и то е, че трябва да се грижим за тази лампа. Трябва да се грижим за
нея, все едно е изключително важно нещо, което сме получили. Ако тази лампа е като дете, тогава трябва да я
накараме постепенно да порасне. Трябва да има един вид уважение към нея - "Днес ние сме Сахаджа йоги. Щом сме
Сахаджа йоги, би трябвало да имаме специални качества." Не бива да практикувате Сахаджа Йога със страха, че ако
направите нещо грешно, ще ви се случи инцидент, че ще претърпите загуба или че Бог по някакъв начин ще ви накаже.
А тя трябва да се практикува с радост. Трябва да бъде радост, че Майка ви е научила как да плувате и сега няма да се
удавите. Ние трябва да познаваме тази любов без никакъв страх или съмнение в умовете си. Трябва да се опитаме да
научим как океан може да се побере в това сърце с размер на юмрук. Изглежда странно, че океан се съдържа в това
малко по размер сърце, колкото юмрук. Как е възможно? По-финото разбиране, разбиране на сърцето ще ви разкрие
безброй красиви емоции вътре това малко сърце, което е с размера на юмрука ви; емоции, които са толкова велики,
толкова великодушни, че можем да еманципираме цялата вселена с тяхна помощ. Виждам, че има много хора в
Сахаджа Йога сега и мнозина се залавят с нея и трябва да направят така, но всеки човек трябва да има специална
форма и специално разбиране. Не трябва да бъде като: "Всеки стои там, така че нека и аз да отида в Сахаджа Йога.”
Вие сте специални хора и имате да изиграете специална роля в Сахаджа Йога. Вижте сега, този микрофон няма да
работи, ако дори и малка частица от него да се увреди. Всяка малка част от инструмента е толкова важна. По същия
начин всеки човек, мъж или жена, който идва в Сахаджа Йога, е изключително важен. Така че всеки трябва да знае, че
трябва да поддържа здравето си по такъв начин, че инструментът създаден от Бог да продължава да работи. Трябва
да погледнем живота си и да се откажем от грешките, които сме направили, и от начините, по които сме натрупали
шадрипу (шестте врага на Духа - б. пр.) един по един. Сега е много лесно, защото може да виждате змията, която
съществува във вас. Когато беше тъмно, вие държахте змията, но веднага щом се появи светлина, змията пада.
Когато започнете да гледате себе си в тази красива светлина, може да видите и своята красота, и грозотата си. Но
грозотата трябва да бъде изхвърлена отведнъж. Хората, които казват "Ние ще се отървем от нея днес” или "Ще се
отървем от нея утре.”, или „Ще се опитаме да се отървем от нея ” са половинчати и не могат да постигнат наистина
нищо. [речта продължава на марати] На марати казват: "Тиала паахиле заатиче” (За тази работа вие се нуждаете от
хора от определена каста - б. пр.). Коя каста е тази? Тази на Сахаджа Йога. Ние имаме само една каста. Само една!
Казано е: "Йа Деви сарва бутешу джаати рупена самстхита”. (Богинята, която обитава във всеки един като „джаати”
или каста - б. пр.). Всеки принадлежи към определен вид каста. Има много касти, които Богинята е създала. Една от
тях е съставена от хора, които дори и не мислят за Бог. Това е една каста - добре, няма проблем. Втората има хора,



които винаги вървят срещу Бог. Това е една каста - хубаво, няма проблем. Третата каста са хора, които искат
печеливш бизнес, а не Бог. Това също го има - няма проблем. Има други, които просто правят ритуали в името на Бог и
са го правили в продължение на много животи. Те не са в състояние да изоставят този навик, без значение колко ги
съветвате. Няма проблеми, така да бъде. Но отделно от тези, има хора, които искрено търсят Бог. Техният интелект е
чист и те знаят много ясно какво означава да постигнеш Бог. Тези хора принадлежат към нашата каста. Те могат да
дойдат в нашата каста. Не е възможно да се обясни Сахаджа Йога на всеки човек. Имате нужда даже от специален
клас хора, за да разберат Сахаджа Йога. Виждала съм, че Сахаджа йогите, след като започнат Сахаджа Йога, се
опитват да привлекат всякакъв вид хора. Понякога отиват при богати хора. Казват: „Матаджи, този човек е много
богат и иска да се срещне с Вас.” Тогава какво следва? Отговарят: "Той казва, че иска да се срещне с Матаджи
веднъж." Тогава какво иска той? „Нищо, просто иска да се срещне с Вас”. Тогава им казвам: "Оставете го да изчака
по-дълго.” Хората не разбират. Те си мислят: „Как може Матаджи да каже така? Този човек е толкова богат.”
Причината е, че те не са годни да се срещнат с Мен. Това че имате пари, не означава, че сте годни да се срещнете с
Мен. Тогава други идват и казват: ”Той е много голям политик, така че се срещнете с него.” Аз го поздравявам от
разстояние и казвам, че нямам време. А те се чудят: "Но когато обикновена жена дойде, Матаджи се изправя да я
посрещне. Как така?" Ала това, което изглежда обикновено за вас, изглежда необикновено за Мен. Какво мога да
направя? Ако мисленето Ми е такова, какво мога да направя? Подобно, Сахаджа йогите трябва да имат мислене като
това. Не си губете времето с безнадеждни хора. Вървете само при онези хора, които търсят Бог и които са готови да
отдадат себе си в нозете на Бог на момента. Вече сте запалили тази лампа и всички останали лампи. Но ако покажете
светилник на пияница или на обсебен човек, той ще се втурне към вас да ви напада. Какъв е смисълът да му
показвате светлината? А има много хора, които знаят, че са в тъмнина и искат да се срещнат с Бог. Все пак и има
много други, които просто искат да извлекат някаква материална облага от Бог. Трябва да кажа, че при все това вие
получавате материален просперитет. Няма съмнение в това. Причината да проведем тази Лакшми пуджа тук е да
победим алакшми (обратното на Лакшми, бедност - б.пр.) в Пуна. Докато не е победена, тази Алакшми няма да
напусне Пуна. Та каква е причината за съществуването й? Главната причина, поради която тази Алакшми съществува,
са шарлатаните, които седят в многобройните храмове на Ханумана и Ганеша на това място. Тези хора трябва да
бъдат изхвърлени, най-напред. Тези хора, които правят пари в името на Бог и поставят кумкум на челата ви, трябва да
бъдат спрени. „Но това е толкова трудно нещо, Матаджи”. Така е. Но ние имаме лекове за такива хора в Сахаджа Йога,
много лечения. Ние трябва да приведем тези лечения в практиката и да ги научим. Такива хора седят в храмовете и
атакуват вашата Агйа чакра, поставяйки кумкум на челата ви. Те могат да разрушат една реализирана душа с този
метод. Те може и да изглеждат много обикновени отвън и на тях именно трябва да обърнем внимание. Тези нации,
които имат такива хора, които вършат подобна работата, страдат от бедност. Причината е, че работят с претавидийа
(познанието на мъртвите духове - б.пр.) и смашанавидйа (познанието на гробището - б. пр.). Те сядат в храмовете и
правят това. Нямат и най-малкия страх от Бог. Те практикуват тази претавидийа и смашанавидийа в храмовете.
Когато отидох в Калкута, виждайки ситуацията там, бях притеснена дали Сахаджа Йога ще се разпространи там или
не. Всеки, който бе дошъл, имаше една или друга негативност. Има толкова много бедност в Калкута, че изглежда като
един град, направен от напълно разрушени села. Така че ги попитах: "Как се получило така? Ходили ли сте при
еди-какъв си човек?" Те казаха: "Да и сега сме дикшит (тези които са посветени)." Те там не казват "дикшит", а диккхит.
И из цялото място, навсякъде имаше "дикхит". Очевидно е, че ще бъдат "дукхи" (тъжни) хора заедно с тези "дикшит." Но
нямаше начин да им кажа, че това нещо, което правят - дикхит - е погрешно и онези хора са шарлатани. Ако те взимаха
само пари, то не би било проблем, но нещата, които те правят, са изключително жестоки и зли. Във всяко религиозно
място това объркване е налице. Дали ще отидете в Йерусалим или ще отидете в Мека, или в храма на Махалакшми,
навсякъде ще намерите това объркване. Тази Алакшми идва, когато се въвличаме в тези неща на всяко място.
Работата с Лакшми е, че ако бадха (негативност - б.р.) влезе от едната страна, Тя си тръгва от другата. Вторият
проблем е пристрастяването. Ако някой е пристрастен към нещо, Лакшми никога няма да влезне в тази къща. Казва
се, че ако бутилката влиза оттук, то Лакшми си тръгва в обратната посока. Имаме толкова много зависимости освен
алкохола. Сега чрез Сахаджа Йога може да се отървете от всички видове зависимости. Това е вярно. Трябва само
малко да поработите върху това. Ако имате някакво пристрастяване, тогава не само че Лакшми ще си отиде, но също
никога няма да имате успех в живота. Вашият успех няма да се установи. Ако Лакшми си замине, тогава Раджалакшми
и Грухалакшми също си тръгват заедно с нея. Без значение на какво лошо желание човек става плячка, Лакшми ще
напусне дома му. Тя няма да остане в къщата. Без значение колко лампи ще запалите, Тя няма да влезне вътре. Вие не



сте в състояние да видите какво има вътре в къщата, но Тя може и затова продължава да стои отвън. Тогава няма
никаква полза от предлагане на много аарти или четене на "Сукта" много пъти. Напротив, вие пълните джобовете на
тези хора, които дават много "съвети" за това какво да правите, за да подобрите вашето положение. И тогава ставате
като тях. Така че първо трябва да се откажем от тези мисли, които ни водят към този тип хора, или мисли, които ни
водят до вама марг (по пътя на злото - б.р.). Сега може и да кажете: "Матаджи, Тукарам не е имал никаква лакшми
(богатство - б.р.), как е възможно това?" Може и да кажете, че Тукарам не е бил богат. Ако погледнете повърхностно,
изглежда, че Тукарам не е бил богат. Той не е имал много пари като другите, така че как може да има някаква лакшми
(богатство - б.р.) с него. Не изглежда, че е имал никаква лакшми. Но за да видите колко богат е бил, погледнете
неговия характер. Когато Шиваджи Махарадж дойде до вратата му с всички онзи богатства, Тукарам каза: "Аз съм
само един скромен земеделец, каква е ползата за мен от всички тези богатства? Задържа ги за теб, ти си цар, така че
ги използвай." Така че колко богат бе той! Ако видите който и да е богаташ от наше време и му дадете някакви
богатства, то няма ли той да поиска да ги има? Покажете Ми един богат човек, който няма да иска богатство. Освен
Мен. Така че човекът, който има желание да има всичко в ръцете си, всъщност е просяк. Той просто може да изглежда
богат. Също именно богаташите са тези, които се държат като просяци. Ако някой остави нещо за две пейса (индийски
монети - б.р.), то те ще дотичат обратно, за да ги вземат. Така че кой трябва да реши дали такъв човек е богат или
просяк? Следователно онези хора, които са богати от сърце, са истински богатите хора в Сахаджа Йога. Има някои
хора, които нямат нищо в къщата си, и все пак, когато отида там, те казват: "Матаджи, това е всичко, което имам. Ние
не сме направили нищо за Теб, но има малко бхаакри (вид изсушен, не печен хляб по селата - б.р.). Ще си вземеш ли?"
Колко богати, изглеждат! Предлагат всичко, което имат в къщата си, макар и малко. Богатството им се изразява в
сладостта и любовта на храната, която предлагат. Каквото и да имат, го предлагат всичкото. Сега ако отидете в
къщата на един богаташ, то няма дори да ви поканят вътре. Даже ако го направят, първо ще ви питат: "Сигурни ли сте,
че искате чай? Ако искате - добре, а ако не искате - по-добре!" По какъв начин такива хора са богати? Когато Сабари
(или Шабари - б.р.) предложи на Рама "бор" (вид дребни плодове - б.р.), от Неговата похвала за тези плодове е
очевидно колко богата е Сабари. Когато Сабари се приближи до Него, Той яде плодове, които вече бяха опитани от
самата нея, само да зачете нейното богатството. Този вид богатството е в действителност богатството на Лакшми.
Независимо дали човек има пари или не, той може да е богат и да се държи като цар. Но в Сахаджа Йога, вие
определено ще получите благословиите на Лакшми. Няма да бъдете в същото положение, в което беше Сабари. Вие
ще получите Лакшми (просперитет - б.р.) в Сахаджа Йога. Няма съмнение, че всеки ще го получи. Това е не защото вие
сте просяци, а защото светът би трябвало да го види. Ако светът вижда, че сте обеднели след идването си в Сахаджа
Йога, тогава никой няма да дойде в Сахаджа Йога. За да им пуснете "въдицата", трябва да ви се даде Лакшми. (Шри
Матаджи се смее ) Докато не е така, тези слепци няма да прогледат. Ето защо Лакшми трябва да ви бъде дадена и вие
ще я получите. Можете да получите Лакшми, когато Набхи чакра е отворена. На първо място в Набхи чакра е това на
Грухалакшми. Можем да кажем, че съпругата на Тукарам беше много груба жена, и ако беше по-смирена и уважаваше
Бог, тогава може би Лакшми щеше да дойде в техния дом. Идването на Лакшми зависи от Грухалакшми на
жената-домакиня. Ако тя има някакви негативности и мъжът продължава да е плячка на нейната негативност, тогава
Лакшми никога няма да пристигне в тази къща. Но ако тя има негативност и съпругът й каже "Тази твоя негативност
трябва да си отиде.", то Лакшми може да дойде. Също ако мъжът е пияница, а жената показва, че е пативрата
(отдадена на мъжа си - б.р.) и му казва: "Искаш алкохол, нали? Ето вземи моя накит и го продай, за да пиеш.", тогава
какво? Тя казва: "Вземи моята мангаласутра и вземи каквото имам, защото аз съм "велика пативрата"! Лакшми не
може да остане в къщата на такава жена, която по този начин тласка съпруга си към ада. Грухалакшми би трябвало да
е блестяща жена. Нейният живот да е такъв, че съпругът да чувства, че в дома му има нещо велико, което няма да му
позволи да тръгне по лош път. Едно време мъжете наричаха съпругите си "маалак" (господарка или собственик - б.р.) и
"сахиб." Имаше голямо уважение към съпругата. Защо беше така? Не защото съпругата крещеше, а заради нейния
блясък. Било е така заради нейното благородство, спокойствие, щедрост, преданост, грижи и любов. Жената има
блестящ характер поради всички тези качества. Но днес всичко това е загубено и не зная с какво да сравня днешната
Грухалакшми. Така е защото не мога да разбера какво става в главите им. Приемам, че жената трябва да се грижи за
съпруга, децата и роднините, но това не означава, че тя трябва да отдава значение на лошите и глупави неща, които те
правят. Тя не бива да се държи сякаш харесва или следва каквото и да е поведение, само за да се хареса на тези хора.
Някои жени казват: "Той е просто мой съпруг, Матаджи, какво не е наред?" Така ли е? После вие и вашият съпруг...
(смях). Не казвам нищо, но вие можете да разберете. Състоянието на Грухалакшми трябва да бъде точно като на



лотос. Лотосът е обиталището на Грухалакшми. Тя трябва да бъде като лотос, който цъфти над водата, разпръсква
аромата си и е пълна опора на Шри Лакшми. Жената би трябвало да е също Раджалакшми. Не бива да ходи и да се
моли за чужди неща - "Може ли да ми дадеш днес твоето сари? Искам да го покажа на всички." Не бива да има
никаква фалшива гордост или каквито и да е потайности. Жена, която има величието и твърд характер, е
Раджалакшми. Може и да имате усещането, че Лакшми пуджа означава да се изнесе лекция за жените, но това не е
така. Третата е Гаджалакшми (Лакшми, която язди слон - б.р.). Гаджалакшми означава, че основната форма на
Ганапати (Слоноликият - б. пр.) е, че Той е безгрешен. Така че тя трябва да бъде безгрешна. Въпреки че има много
остър интелект, слонът разбира какво е добро и какво е лошо. Мъдростта му е от изключително високо качество.
Дори и когато ходи, слонът не тича насам-натам. Аз съм виждала много жени, които не ходят като жени, а като коне.
Те са толкова забързани - "грабни това, грабни онова." Преди два дни някой Ме попита как може децата да хванат рак
на кръвта. Казах: "Погледнете майката, сигурно търчи напред-назад." Тези жени, които винаги ти се суетят, не могат да
имат Гаджалакшми в тях. Но това не означава да не правите нищо. Всичко би трябвало да се направи с грация и
красота. Вижте как този голям слон поставя венец около врата на Лакшми, с такава грациозност, че дори не я докосва
никъде! Тази благодат трябва да влезе във вас. Ако всички тези качества са налице при жената, но мъжът не уважава
тези качества, върви след мръсни жени, ходи по улични жени или се страхува от доминираща жена, Лакшми няма да
дойде в къщата на такъв човек. Лакшми не може да остане в къщата на мъжете, които тревожат съпругите си. Мъжете
смятат, че само жената трябва да има достоен характер. Смятат, че те самите нямат нужда от достоен характер.
Мъжът смята, че както и да се държи, той е дхармичен. Той не чувства, че прави нещо адхармично, гледайки другите с
нечисти очи. Това е преди Реализацията. След Сахаджа Йога очите ви се обръщат напълно в противоположна посока
и даже такива мисъл не минава през ума ви. Не ви идват мисли за тези „привличания" и ето как очите ви се обръщат.
Когато това се случи, означава, че всички тези Лакшми са събудени във вас. Където и да застанете, вниманието ви
няма да се насочва към онези неща. Просто като пламъкът на свещта, който винаги се движи нагоре, вниманието ви
винаги ще бъде към Бог. Когато това състояние се навлезе във вас, Лакшми ще дойде в дома ви. Тя е в много форми.
Вие може би знаете, че Кришна построи къща от злато за Судама в Дварика, вие може би знаете как Шри Кришна
защити скромността на Драупади, когато дърпаха дрехата й. Така че вие ще бъдете напълно потопени в тези
чудотворни събития. Животът ви ще бъде изпълнен с велики чудеса. Всеки ден ще виждате нови чудеса и ще бъдете
изненадани как тези чудеса се случват и как ви благословят. Всичко това е милостта на Шри Лакшми. Всички тези
благословии са по милостта на Шри Лакшми. Има много видове благословии. Онзи ден Аз купих сари за 3000 рупии.
Когато го показах на някой, каза Ми, че такова сари ще струва най-малко 15 000 рупии. Казах, че го взех само за 3000
рупии. Така че това е милостта на Лакшми! Сега друг човек Ми каза, че решил да дойде в Ганапатипуле, но нямал
никакви пари и на следващия ден някой сам му изпратил пари, казвайки, че именно той му е дал пари преди известно
време. Това е от гледната точка на парите, но също така има много други аспекти. Един човек беше болен и Ми каза:
"Матаджи, не съм добре." На следващия ден той беше наред и лекарите отказваха да повярват, казваха, че е
невъзможно. Това е благодатта на Лакшми. Когато Шри Кришна казва "Йога-кшема-вахамйам"; "кшема"
(благосклонност, благоприятност - б.р.) идва от милостта на Лакшми. Вие получавате всички видове благоприятност,
не само икономическа. Сега не сте добре, то лекарите ще вземат всичките ви пари. Така че Тя дава всички видове на
благополучие и като резултат, Принципът на Махалакшми се събужда във вас. Принципът на Махалакшми не е нищо
друго, освен желанието да бъдете едно с Бог. Когато получите Принципа на Махалакшми, вие чувствате: "Матаджи,
ние имаме всичко, и разбрахме, че Бог е с нас и че сме дошли в Божието царство, но все пак усещаме, че нещо липсва".
Какво липсва? "Все още не сме дали нищо на никого, не сме споделили храната си, ние се храним сами." В този момент
Принципът на Махалакшми се събужда във вас и когато се събуди, ако бавно издигнете високо вашия пламък чрез
баланс - не чрез неравновесие, а чрез баланс - тогава Тя ще се настани във вашата Брахмарандра и целият ви живот
ще се просветли. Велики хора, каквито не са виждани в света до сега, ще излязат от вас, хора. Велики личности, които
никога не са били известни или за които никога досега не се е знаело, ще станат от вас. Но не бива да изоставяте
равновесието си. Ако не сте в баланс, тогава тази любов ще падне тук или там и ще бъде унищожена. Вие трябва да
направи този пламък по-висок чрез баланса. Когато това се случи, тогава всички тези неща придобиват своя смисъл.
Всички тези звуци, които чувате, известяват идването на тези неща, които се чуят като гръм по целия свят. Ще
зазвучат тези сигнали и всеки ще знае, че изгрява една нова епоха, в която човек няма да се сблъсква с никакви
страдания, и чудесата на Божието царство ще са неизброими и хората просто ще искат да продължават да ги виждат,
без да знаят как да ги опишат. Такова красиво състояние на ума ще вземе връх. С надеждата, че вечно ще се



възползвате от тази радост Аз се съгласих да имаме тази пуджа тук. Моята най-голямата надежда е, че след днешния
ден хората ще установят своя Принцип на Лакшми от сърце и ще събудят новото желание за Принципа на
Махалакшми и напълно ще го разбират, ще го установят в поведението си и ще го разпространят. Нека Бог превърне
тази Дивали в радостен повод за всички ви и безкрайни, безкрайни благословии от Мен!



1986-1225, Пуджа за Коледа

View online.

Пуджа за Коледа Пуна, Индия - 25 декември 1986 г. Днес всички чакахме да празнуваме рождеството на нашия Господ
Исус Христос. От голямо значение е, че сме на това място тук, в същия тип колиба, в каквото Христос се роди, а
вятърът духаше от всички страни и беше трудно стаята да се поддържа топла. Въпреки че е по-правилно, че Той не е
роден през месец декември, а през по-топъл месец, не толкова студен - може би колкото е сега. Така че може би
климатът днес е от голямо значение - какъвто Той трябва да е почувствал. Що се отнася до вас, вие не усещате
никакъв дискомфорт при този климат, нито в тази среда, нито при спартанския живот. Той никога не чувстваше
дискомфорт, нито Неговата Майка. Когато вниманието ни е върху нашия Дух, не усещаме неудобства поради
природата или земните неща. Това е първият признак - когато един Сахаджа йоги започне да се оплаква от
удобствата, това е първият признак, че той все още не е Сахаджа йоги. За начало вие просто напълно се
аклиматизирате към времето и се радвате на стила, скоростта и как те ви моделират. Няма търкане между природата
и тялото, защото Духът е такъв синхронизатор, помага ви да станете едно с природата и да се наслаждавате на
най-хубавото от нея. Начинът, по който се радвате, показва, че сте велики Сахаджа йоги и смятам, че това е Моя
заслуга - че хората са приели всичките неудобства като забавление. Идването на Христос беше велико събитие - както
ви казах - за да се установи Агнйа чакра. И той се роди на Земята, но много преди това Той се роди в Съзнанието и
самото това Абсолютно съзнание прие формата на Исус Христос. Да се обясни Неговия живот е възможно само ако
сте реализирани души, иначе не можете да обясните Христос - какъв беше Той, как работеше. Все още е много трудно
да се обяснят много неща в Сахаджа Йога, както знаете, вие просто виждате нещата. Днес видяхте фонтани да се
издигат над езерото, което никой не може да обясни; даже инженерът не можа да го обясни, никой не може да го
направи. Просто става така, че водата започва да се вълнува, усеща Божественото и започва да излиза любовта си
под формата на пръски. Можете ли да си представите, че даже водата може да го почувства? Виждали сте как водата
може да го почувства; по същия начин всеки елемент може да го почувства. Всички тези елементи са в нас.
Най-висшият от всички, както казваме, е светлината, защото светлината има въздействие и това се управлява от Исус
Христос. Светлината оказва въздействие, светлината показва нещата, които са наред. Тя е тази, която ни кара да
разберем всичките измерения на земните неща, и най-накрая, когато тази светлина идва от Духа и е просветлена от
Духа, тогава започвате да виждате другите измерения, които също понякога ви карат да се смеете, понякога ви карат
да се усмихвате, а друг пъти ви карат да плачете. Толкова красиво ново измерение сте постигнали чрез Сахаджа Йога,
но то е изцяло е било вградено вътре във вас, а вие трябваше да го постигнете. Хората, от друга страна, трябваше да
работят много усърдно. Както Исус Христос беше роден в малък обор, за да покаже, че Божественото няма нужда да
бъде родено в царско семейство - може да се роди в обор, може да са роди навсякъде; това е без значение за
Божественото. Но това даде някои странни идеи на хората и някои казват, че би трябвало да станем нещастни и да
дадем всичко на Бог. Бог не иска нищо. Той не може да има нищо и вие не можете да дадете нищо. Погрешна е идеята,
че трябва да станете просяци и да дадете всичко на Бог. Той не иска това. Онова, което Той иска, е да сте щастливи,
радостни и да се радвате. Това е най-главното. Също, ако дадете малко, много малко на Бог, тогава Той ви дава сто
пъти повече. Ето защо трябва да дадете съвсем мъничко на Бог. А не трябва да се бесите по дърветата, за да
докажете, че искате да се жертвате. Христос е направил всичко за вас. Това е красотата на Неговия живот - че още от
самото си раждане Той показа, че се наслаждава не на материалното благополучие, както ние го наричаме. Той не се
радваше на никакви земни неща, които знаем, но това означава просто, че Той го е направил за нас, за да видим, че
няма нужда да въздишаме по материалното, а то да въздиша по нас. Вие не трябва да се тревожите за тези неща.
Това, което трябва да се тревожите, е Духът - най-важното. През целия Си живот, който беше много кратък - бих казала
- Той се опитваше, много се интересуваше от това да оценява хората, защото не знаеше какво представляват тези
човешки същества. Той беше чужд за тези човешки същества. Така че Той се опитваше да ги преценява и при тази
преценка каза много неща, които са забележителни и трябва да се разберат. Едно от нещата, които Той каза, е да не
хвърляте бисери на хората, които не не искат да ви разберат. За Сахаджа йогите е важно да разберат, че не бива да
говорят за Сахаджа Йога на хора, които са против Бог. Такъв човек може и да е ваш брат, ваша сестра, може и да е ваш
баща или друг - няма нужда да го убеждавате за Сахаджа Йога, защото нямате връзка с този човек. Мнозина се
вълнуват само от това как да убедят съпруга си или как да убедят брат си. Изобщо няма нужда вие да се занимавате с

http://amruta.org/?p=42596


това, просто ги оставете на това ниво. Другото нещо, което Той ни каза - и мисля, че то е много важно - е, че трябва да
простим. Той ни е дал най-великото оръжие - да прощаваме. Толкова практично нещо е да се прости. Просто ако
простите, другият вече не съществува и този човек не ви тормози повече, нито е във вниманието ви. Да простите
просто е най-простото нещо за правене и най-висшето за правене, за да получите облекчение от земните или
умствените мъки, които имате. Неговият живот е история за духовността, за преминаването през всякакъв сорт
вълнения и мъчения, всякакъв вид беди, през които Духът може да премине, за да покаже, че никой не може да убие
Духа. Както е казано в "Гита": "Наинам чиданти шастрани, наинам дахати паваках, на чаинам кледайантйа апо, на
шосайати марутах". Той не може да бъде убит, той е вечен живот и Христос се опита да докаже чрез Своя живот
вечността - от началото до края Той показа, че Духът е над материята, че нищо не може да доминира Духа. Той
направи нещо много голямо за нас - да създаде такава голяма увереност в нашия Дух. Той го доказа отвъд всяко
съмнение. Аз се надявам, че вие ще разберете и няма да Ме притеснявате и няма да притеснявате себе си с дреболии
тук и там; те не са важни. Молете за по-големи неща, за вечни неща, за ценни неща. Много съм щастлива също, че
харесахте това място и тук се наслаждавате много, а днес обявихме много бракове. Имаше толкова много събития за
това кратко време. Така че бих искала да ви благословя всички за тази Бъдни вечер и да ви пожелая много щастлива
Коледа и весела Нова година! (речта на Шри Матаджи продължава още около 15 минути на хинди/марати)



1987-0114, Санкранти Пуджа

View online.

Санкранти Пуджа Рахури, Индия - 14 януари 1987 г. Днес е денят, в който празнуваме смяната на оста на Слънцето и
това, че то се придвижва към Тропика на рака. Тропикът на рака символизира майчинството, майчинството на
Земята. Тропикът на рака е преминал през много голяма област от земна повърхност, докато при тропика на Козирога
не е така. А областта, през която е преминал, е създала различни красиви проявления на майчинските качества на
Земята. Празнуваме тази промяна, тъй като Слънцето сега се е изместило в ново измерение, за да може навсякъде по
света да усетим топлината му. Топлината на Слънцето представлява топлината на Божията любов. Поради тази
причина празнуваме този фестивал, раздавайки сладки направени от сусам. Сусамовите семена се дават, тъй като
също загряват и сега когато идваме от студено време, преминаваме към горещия сезон, за по-горещия сезон, за да се
подготвим за топлината на Слънцето. Тези специални сладки се правят от сусам, защото символизират идващата
топлина и топлината на слънцето. Въпреки че в Индия топлината е прекалено много, хората все пак чакат да дойде
това време и го празнуват с такова топло сърце. Казва се, че по това време се раздават сусам и захар за ядене, но
трябва да се отговори с благ език – год год бола означава, че трябва да говорите благо. Говоренето по благ начин е
много важно. Някои хора си мислят, че е умно да се говори грубо или че е интелигентно да се вика на хората, но никой
не харесва подобни личности. Може да сте интелигентни, да сте много остроумни или умни, може би хората биха
искали да ги видят по телевизията, но не и като събеседник, не и като приятел. Използването на благ език е признак
за добро възпитание, добра култура и страх от Бог. Тези, които се страхуват от Бог, никога не биха говорили грубо на
друг човек, тъй като в другия човек блести същият Дух, а защо да сме хапливи или ядосани на някой, който е създаден
от Всемогъщия Бог, също като нас. Нека тази любяща, красива връзка, която имаме особено след Сахаджа Йога, да я
изразим като говорим благо на всеки. Има толкова много начини, чрез които можем да изразим нашия сладък език.
Има толкова малки неща, които ако ги правите, може да създадете много сладост, но не бива да използвате остър
език, а остра памет. Пробвала съм тези неща много пъти. Веднъж един Сахаджа йоги, който е много добър и активен
Сахаджа йоги, се возеше в колата с Мен, а шофьорът или някой друг му открадна ножа и той много се ядоса на
шофьора. Казах: „Забрави за това, виждаш, че е беден човек, затова го е откраднал, няма значение, забрави за това.”
Той отговори: „Не, така е, защото ми беше подарък от швейцарец и е швейцарски нож, който носех със себе си. И се
огорчих, че го загубих.” Когато отидох в Швейцария му купих същия нож. Като пристигнах и като му го дадох, той
нямаше думи да каже нещо. Каза: „Майко, как си спомняте? След като мина толкова много време, как успяхте да го
намерите?” Казах: „Имам отлична памет.” Това ми е проблемът. Понякога паметта е толкова добра, просто не знам,
може да притесня някои хора с Моята памет. Толкова е хубаво, не забравям нищо, каквото и да е. Аз, разбира се,
забравям всички лоши неща, защото няма смисъл да се помнят лоши неща, няма полза да се мисли за това. Заради
прошката винаги може да простите лошите неща. И ако си спомняте добрите неща, вашата радост се умножава. Ако
се опитвате да помните нещо лошо, радостта ви намалява. Всеки път когато видите някой, си спомнете какво добро
ви е сторил, колко добър е този човек. Ако си спомняте добрите неща, вие винаги ще си прекарвате чудесно. Сега днес
е денят, в който всички вие си тръгвате от Индия. Някои от вас ще си тръгнат и в други ден. Както и да е, трябва да ви
кажа едно нещо: каквото беше възможно, е направено тук, за ви се даде щастие и радост. Сега когато се връщате,
опитайте се да помните всичко, което ви беше казано. Всички прекрасни неща. Как хората ви възхваляваха. Как ви
обичаха. Колко мили бяха с вас. Как срещнахте толкова мили хора. Какви приятни преживявания имахте, но не си
мислете за неща, които не си струват. Добре, някой може да ви е казал нещо грубо, или вие може да сте нагрубили
някой, просто го забравете. Опитайте се да разберете, че така проваляте шансовете си да се радвате на живота. Никой
не е наранен, така че се опитайте да бъдете изключително щастливи, че сте срещнали толкова много хора, че сте
присъствали на сватби, ще видяхте толкова много сватби. Прекарахме чудесно и всяка минута беше изпълнена с
радостни вибрации. Разбира се, днес някои от вас ще са малко нещастни и Аз ги разбирам, защото вашите половинки
си тръгват, нечии съпрузи и съпруги си тръгват. Виждам, че някои от тях изглеждат доста отчаяни поради тази
причина. Но това е добър знак, защото от любов и от привличане един към друг вие се радвате на компанията един на
друг. Според Мен това предполага нещо много хубаво. Бих казала, че в крайна сметка вие пак ще се срещнете и ще си
спомняте всички хубави неща, които сте си казали един на друг, като сте се радвали един на друг и сте били щастливи.
Тъй като тези дни ще отминат много бързо. В Сахаджа Йога просто забравяте за времето, всичко, времето лети
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толкова бързо и всички тези неща ще отминат, и вие отново ще се съберете с вашите съпрузи или съпруги,
независимо какъв е случаят. И така, няма нищо, за което да се чувствате тъжни, затова продължавайте да се смеете и
усмихвате, така че на тръгване те да не виждат сълзите по лицето ви, а да запомнят лицето ви изпълнено с увереност
и кураж, че има надежда, че ще се срещнете много скоро и няма за какво да се чувствате тъжни. Днес е денят, в който
да се радваме и да се наслаждаваме на всичко и да чувстваме благословиите на Бог около нас. Слънцето се върна в
собствения си блясък и ние трябва да му пожелаем успех през цялата година, тъй като, както знаете, в тази част на
Махаращра нямаше дъжд. Имаме проблеми с дъжда и затова трябва да пожелаем успех на Слънцето, за да ни донесе
дъжд и всичко, за което слънчевата светлина е необходима в тази страна. А вие трябва да греете като Слънцето,
когато се връщате в страните си. Това, че нито е толкова горещо, нито има толкова топлина във вашите страни, ви
показва защо хората са толкова топли и любящи, защото слънцето е с нас. Сега носете слънцето с вас и дайте на
хората любов и обич и топлина и нека те да почувстват слънцето, което вие донесохте от Индия. Когато и да съм
пътувала, в която и да е страна, Слънцето винаги е било много ярко, и казват, че има поговорка, че когато индийците
пътуват, те носят слънцето с тях. Разбира се, не може да носите Слънцето в джоба си, но ние сигурно го носим в
сърцата си, слънцето. Това трябва да е причината, поради която слънцето печеше толкова силно и всички излязоха с
хубавите си дрехи, а всичко беше [неясно] беше, и всички се радваха. И за това става въпрос - че трябва да носите
слънцето с вас, говорейки сладко днес и завинаги да сте приветливи един към друг, да си помагате, да сте мили,
защото сте йоги, не сте обикновени хора. Вие сте йоги, вие представяте категорията хора, които са известни със
своята праведност, с добрината си, със състраданието и любовта си. Желая ви много късмет. Наслаждавайте се на
пътуването си, радвайте се на всичко и предайте тази радост, която сте постигнали тук, на други хора, на други
Сахаджа йоги и на други хора, които дори не са Сахаджа йоги. Нека Бог да ви благослови с това. [Шри Матаджи
продължава речта си на марати.] Днес е благоприятен ден и на този ден ние подаряваме сусам на другите и ги молим
да говорят сладко. Казваме на другите, но би било по-добре ако го кажем на себе си също, защото е по-лесно да
кажеш на другите да говорят благо, но да си мислим „Аз пък ще говоря грубо.” С този наш навик … (не се чува) … сме
създали погрешни идеи за себе си. Нямаме никаква представа за благословиите, които Бог ни дарява. Бог ни е дал
толкова много благословии в тази страна. Но в тази страна хората не ги е много грижа за чистотата. В тази страна има
различни микроби и паразити. Мисля, че имаме всичките паразити на света в тази страна. Дори има паразити, които
ги няма никъде другаде по света. Ако тези паразити отидат в друга стара те ще умрат. Заради студа не могат да
оцелеят. А заради слънцето са толкова много в тази страна. Веднъж един учен Ме попита: „Как е възможно да се
остане жив в тази страна, където има толкова много паразити?” Отговорих: „В тази страна хората не само са живи, но
живеят в радост и щастие, в блаженство и щастие.” Причината за това е слънцето. Слънцето ни е научило да държим
домовете си отворени и да отворим сърцата си. В Англия, ако трябва да излезете някъде, трябва да отделите
най-малко петнадесет минути, за да си облечете подходящите дрехи. Все едно носите щит преди да излезете, в
противен случай може да настинете и да ви заболи глава. Такова е положение то там. Днес седите тук на открито, но в
Англия не можем да седим така или някъде в Западна Европа. Заради времето тези страни са станали много студени.
Дори и в нашата страна има такива места. Например, ако отидете до градове като Бховали или от другата страна на
Наинитал и Дехрадун и сте много близо до Хималаите, може да откриете студеното време като в другите страни. Там е
студено също като в Англия и Америка. Но в тези студени страни даже птичките или насекомите не могат да оцелеят.
Има много гори с красиви цветя. Наричат ги цветни долини. Има толкова много красиви цветя – сякаш е раят на
земята – но това чувство е моментно. Толкова е студено, че не можем да отворим очите си и да видим това красиво
място. Трябва да носим очила, иначе очите ни ще пострадат, заради студа. Но въпреки студа, тези държави са се
развили много. Те са се борили срещу природата и студения климат и са укрепили държавите си. Въпреки че имаме
толкова много слънце, не успяхме да използваме преимуществата му. Можем да произвеждаме и слънчева енергия.
Ако използваме слънчевата енергия никога няма да имаме недостиг на (електрическа) енергия. Дори и колите могат
да вървят със слънчева енергия. Но вниманието на политиците тук в Индия е на друго място и поради този факт не
можем да използваме предимствата на слънцето, а страдаме заради него. Ако не изпадаме в крайности, можем да
свършим много работа. Основното нещо, което можем да научим от Слънцето, е способността му да дава. То винаги
дава. Не взема нищо, а винаги дава. Поради огромната способност на слънцето да дава, можем да имаме дъжд,
можем да имаме реколта и живи същества. Ако нямахме слънцето, нямаше да имаме нищо. Само заради силата му да
дава любов, можем да достигнем това състояние. Така онова, което можем да научим от слънцето, е, че ние също
трябва да развием силата да даваме. Ако се огледаме около нас, ще открием хора, които винаги ще си мислят: „Как



мога да си спестя пари и да ги пазя за себе си?” Дори ако Аз дам пари за някакви програми, някои хора все още си
мислят как могат да спестят пари и от това също. Дори и да съм им дала пари за харчене, те винаги имат склонност да
пестят от всичко. Защо? Защото има тенденция да се хващат за нещо. Ако някой отиде на пазар и види, че цените са
скочили, и ако попита защо, му отговарят: „Защото другите са увеличили цените, затова и аз съм вдигнал цените.” Ако
цените на стоките не са се повишили, защо тогава повишават (продажната) цена? Винаги имат склонност да смучат
енергия от другите. Дори ако искам да направя малка церемония по случай празника, другите Ми казват: „Шри
Матаджи, няма да успеете.” Като ги попитам защо, отговорът е, че хората са корумпирани и ще изядат (задигнат)
парите. Докато Аз ям храна, те ядат пари, така че може би няма да можем да се разберем. Това е толкова абсурдно.
Онези, които отговарят за благополучието на страната си, които я управляват и онези, на които им е дадена сила от
Бог, дори и те не разбират, че трябва да даваме. Това качество да даваме човек трябва да го научи от слънцето: че ние
сме дошли (на земята) да даваме, а не да вземаме. Тази пълна промяна отвътре трябва да се осъществи с
разбирането, че трябва да даваме, а не да вземаме. Трябва да имаме страст да даваме. То е както майката знае, че
днес си идва синът й и със страст си мисли: „Какво мога да направя за него, какво да му сготвя?” Това е страстта на
майката. Дори и да няма продукти, тя ще ги вземе назаем от съседите и ще му приготви сладки. Тя винаги чувства, че
не е направила достатъчно. Докато не развием тази колективна страст отвътре и това чувство към другите, никоя
държава няма да прогресира - нито нашата, нито другите страни. Но ние винаги имаме склонност да вземаме от
другите, да крадем другите, да вземаме назаем от другите или да ги мамим. Поради тази склонност нашите деца ще
страдат, ние ще страдаме и няма да можем да постигнем нищо в тази страна. В селото на Моите сватове (не се
чува)…да построят язовир. Правителството им отпусна хиляди за тази цел. Но язовир никога не беше построено.
Казаха, че са изкопали дупка, за да направят язовир, но го покрили отново, защото не са открили вода. Но в
действителност дупката никога не е била изкопавана. И къде отидоха парите? Изпратиха ги в Швейцария. И така
банките отново ще вземат заеми от Швейцария, а парите ще бъдат изпратени пак в Швейцария. Ако слънцето
постъпва по този начин, то не можем да оцелеем дори един ден. Ако то само си изяжда (консумира) всичко, какво ще
ядем? Днес празнуваме Санкранти. Санкранти означава нещо като кранти (завъртане, промяна), чрез което
придобиваме навика да даваме. Всеки казва, че би трябвало да имаме навика да даваме, но повечето хора вярват в
това да дават дарения на свещеника. Също така, много хора проповядват изкуството да се дава, просто за да
напълнят джобовете си. В това няма никакъв смисъл. Винаги съществува въпросът на кого да дадем и защо да дадем.
Всъщност, в цялата свобода и освобождение, трябва да видим за себе си какво даваме на нашата страна, на нашите
братя и сестри и съседи. Не бива да сме егоисти, а да даваме от сърцата си, за да получим цялата радост от даването.
Когато даваме от цялото си сърце, радостта, която получаваме, не може да се сравни с никоя друга радост. Ако
искаме да почувстваме само този вид радост, тогава можем да празнуваме Санкранти днес. Нашата природа трябва
да стане като слънцето. Каквото и да прави слънцето, то няма усещането, че прави нещо. То прави всичко в акарма
(без усещането, че върши нещо) и постоянно изгаря себе си и ви дава радост, светлина, смисъла на живота, и ви
подхранва. Виждаме слънцето всеки ден и много хора правят намаскар, но правим намаскар, без да поемаме
качествата му. Казах ви нещо дребно: всеки Сахаджа йоги трябва да засади дървото банян (вид смокиня) в градината
си. Защо трябва да искаме пари то държавата за тази цел? Просто да се засади дървото и да се сложи ограда около
него няма нужда от много пари. Дори да се пуши биди (тютюн) струва повече. Опитайте се да направите това малко
усилие, така че другите ще видят, че поне правите нещо. Вместо това, ние винаги си мислим как да вземе пари от
другите, как да ги ограбим и как да спестим пари за чужда сметка. Поради тези тенденции в нас, нашата държава
никога не може да напредне. Преди нямахме тези тенденции в хората, преди години. Мога да ви кажа, че когато бях
млада, видях хора, които вярваха само в даването и никога във вземането. Виждах ги само да дават, те не обичаха да
вземат. Дори родителите не одобряваха, когато децата им вземеха нещо от другите, и им казваха да го върнат. Все
още си спомням, че в къщата на баща Ми бяха направили столове и чадър, от сребро. Всеки питаше, „Защо сте ги
направили от сребро?” Отговорът беше: „Когато правим сватбени церемонии, вместо да ги вземаме или наемаме, би
било по-добре да ги имаме у нас и да има за всички, защото ако трябва да ги наемаме, понякога не ни ги доставят
навреме, понеже предишният наемател не ги е върнал. А понякога тези чадърчета се губят, защото някой не ги е
върнал и така са се изгубили.” Това, което исках да кажа, е, че ако имаме пари, трябва да инвестираме в нещо
колективно. Ако искате да построите игрище за бадминтон, на това игрище всеки би могъл да дойде и да играе и не
бива да казваме, че само нашите деца трябва да играят на него. Ако някой си купи кола, трябва да може да води
всички деца на училище. Така трябва да си купи голяма кола, за да може всички деца да отидат на училище. Този



навик да сте колективни и да сте полезни на всеки, трябва да го научите от слънцето. И днес е специален ден, в който
да се поучим от слънцето. И трябва да дадем обет – „Ще направя нещо, което е колективно.” Не разбирам как хората
могат да се хранят, без да се грижат за обикновените хора. Не се тревожите за вашите съседи и не правите нищо за
обикновените хора. Казах ви да направите нещо малко, като това да засадите дърво. Имаме толкова много йоги в
Махаращра, че дори ако всеки от тях засади по едно дърво и се грижи за него, това ще е полезно за всеки. Затова ви
моля да направите нещо колективно и то ще е полезно за всеки. Но човек никога не трябва да си мисли колко ще
спечели от това и да прави пари от това. Не бива да се случва по начина, по който даваме пари на свещеника. Човек
трябва да отвори сърцето си и да прави нещата за колектива от сърце, и да усети радостта от това. Това трябва да му
стане навик. Не искам да кажа другите да имат всичко без пари. Никога не съм казвала, че трябва да правите нещо
без пари за хората, които идват от чужбина. Ако ги погледнете, ще видите, че те са донесли толкова много неща от
чужбина за вас, за да ви ги дадат като подаръци. Разбира се, и Аз допринесох много. Но те също сами донесоха много
неща. Когато видях подаръците тук, си помислих, че това са подаръците, които купих от Рим за вас, но Ми казаха, че
това са подаръците, които те сами донесли и че не са донесли Моите подаръци. Те се чувстваха много радостни да
донесат толкова много неща за вас. Дори не знаят в Италия на кого ще се подарят тези подаръци, но не се
притесняват. Оставиха ги на Мен да ги дам на Сахаджа йогите в Индия. Но в Индия имаме склонност да мислим само
за децата си и за майките си. Тогава майката започва да върви, куцайки с единия крак. А вие започвате да повтаряте:
„Майка ми не получи висококачествено сари.” И понеже нямаме такова, Аз й давам обикновено сари. Такава е
тенденцията тук. Но с хората от чужбина е точно обратното. Когато идват тук, носят толкова много подаръци, сякаш са
купили два тона подаръци от чужбина. Даже Ме заболяват ръцете, докато раздавам тези два тона подаръци. Това,
което искам да кажа, е, че те не очакват нищо от вас. Но вашето държание трябва да е такова, че да покажете, че сте
пример за тях. Трябва да им покажете, че в никакъв случай не сте по-долу от тях – „Ние сме тук наистина, за да ви
обслужим, да ви приветстваме, каквото е възможно от наша страна, ние без колебание ще го направим.” Това не
струва нито пари, нито много работа. Единственото нещо е, че трябва да променим мирогледа си. Ако даже след
идването ни в Сахаджа Йога не сме способни да променим характера си по този начин, тогава не чувствам, че можем
да променим цялото човечество със Сахаджа Йога. Най-голямото качество в нас е да даваме на другите. И това
качество трябва да го попием в себе си. В Сахаджа Йога вашата Кундалини е събудена и вие осъзнавате вашия Дух, но
същността на Духа е като тази на слънцето, и тя е да давате. Ако сте видели една Моя снимка, слънцето грее в
сърцето Ми; всъщност има слънце в сърцето Ми и заради това Аз никога не чувствам, че трябва да взема нещо от
някой или да ограбя някой. Не разбирам от коя част на главата ви идва идеята да откраднете нещо. Това е много
странно поведение. Сахаджа йогите не бива да мислят по този начин, а точно обратното - всеки ден трябва да си
мислим какво можем да дадем или да направим за другите. В Рахури открих организация на име „Сахаджа Стрий
Судхар” или “Самаджсудхар” (асоциация за подпомагане на жени). Не можем да използваме парите чрез „Лайф
Итърнал Тръст” за подпомагане на жени, затова трябваше да създадем тази организация. Тя е регистрирана и хора от
Канада и от други места са готови да направят дарения, но тук Аз не откривам никой, който да работи за тази
организация. Ако местните жени се заемат да работят за тази организация, само тогава ще успеят. Закупили сме земя
и има всички условия, но не намираме време, което да посветим на тази организация. И така как можем да отидем на
това място? Но човек трябва да си спомни, че хората идват от чужбина с пари, за да ги дарят на вашата организация.
Донесли са четиринадесет машини за жените тук. Вие виждате как жените се мотаят, без да правят нищо. Може да ги
помолите да работят, за да припечелят нещо о това. И биха могли да имат напредък. Трябва да се замислим поне за
тези неща. Вместо това ние винаги мислим за себе си. И така хората, които са в Сахаджа Йога, трябва да знаят, че това
егоистично отношение не се приема в Сахаджа Йога. Трябва да мислим в глобален мащаб. Животът (вибхути- прахът,
с който е покрит Шива) на светеца е за спасението на света. А също този свят съществува за освобождението на
светците. Така светците ще бъдат благословени чрез този начин на мислене… Сега сте станали светци и трябва да се
държите като такива, а първото качество на светеца е да дава. Никога не сте чували за светец, който да краде. Ако
светецът си мисли да измами някой, не остава светец. От наша страна, би трябвало винаги да мислим колко много
можем да дадем и какво можем да дадем, колко любов можем да дадем. И на колко хора можем да помогнем.
Цялото ни внимание трябва да е насочено към тази цел. В днешно време има благотворителни асоциации с цел
избори. Ние не бива да създаваме подобен тип благотворителни асоциация. А трябва да създадем асоциации, в които
да работим безкористно и нашата любов да е нирваджйа (безкористна) и не трябва да очакваме нищо в замяна. И за
нашата любов няма граници, тя е безкрайна любов. Когато имаме този вид любов, автоматично ще знаем какво



трябва да се направи. Подобренията би трябвало да се извършат постепенно и всеки Сахаджа йоги би трябвало да
допринесе към колективното благо. Трябва да се опитаме да посветим времето си за тази цел и да работим много, за
да постигнем целите си. Не трябва да става така – „Шри Матаджи идва, изнася ни лекция, а след това си тръгва и
всичко свършва.” Тези хора (от чужбина) са направили много. Започнаха да правят училища и да помагат на
обществото. Ние също трябва да започнем да правим нещо подобно. Сахаджа Йога не бива да става асоциация от
хора, които са осъзнали Духа и плуват в радостта, но са мързели. Не бива да става така. Трябва да се опитаме да
видим как можем да помогнем на другите. Да отворим очите си, за да се погледнем с любов и да се опитаме да видим
как можем да помогнем на другите. Все още не мога да се преместя в Индия. Щом се върна в Индия, ще видите, че ще
накарам всеки да работи. Така че ви съветвам да започнете да работите преди да съм дошла. Сахаджа Йога не е само
да седите и медитирате. За да медитирате, защо ви е Сахаджа Йога? Може да отидете в Хималаите. Ако искате да
останете тук и да сте в Сахаджа Йога, трябва да помагате на обикновените хора чрез Сахаджа Йога. Но Сахаджа Йога
не бива да става като тези модерни благотворителни организации. Трябва да се опитаме да постигнем целите си с
пълна искреност и само тогава можем да кажем, че сме установили Сахаджа Йога. Сега чух много похвални думи за
Мен. Чух песни и те Ми доставиха много радост и удовлетворение, че хората са Ме разпознали. Но би трябвало да
помните едно – трябва да работите, за да опознаете себе си, защото не можете да се видите в огледалото. Трябва да
сте в състояние да видите какво сте постигнали, както преди се грижехте за семейството си, за децата си. По същия
начин, ако не можете да работите за колектива, тогава според Мен, не сте постигнали нищо чрез Сахаджа Йога.
Останали сте там, където сте били, изобщо не сте напреднали. Когато дойда следващата година, трябва да можете да
Ми кажете колко дървета банян сте посадили. Второ, да можете да Ми кажете каква колективна и социална работа
сте свършили. Ако се огледате наоколо, определено ще може да видите някаква колективна работа, която може да
свършите, и трябва да я свършите. Сигурна съм, че ще я свършите много добре. Не са необходими никакви пари –
само трябва да го решите в сърцето си. Когато започнах Сахаджа Йога, по това време дадох Реализация само на една
жена и започнах без никакви пари. Никой не Ме подкрепи, но дори и така започнах Сахаджа Йога. Но заради
честността на работата и постоянството, тя се разпространи толкова много. Сега всеки от вас, мъж или жена, носи
отговорността, че когато представя Сахаджа Йога пред широката публика, ще може да им дадете някакво
доказателство за общото благосъстояние. Не е нужно да нарушавате никакви закони за това. Не е нужно да правите
нещо погрешно, нито незаконно. По най-простия начин, ако отворите очите си, ще може да видите какво може да
направите за общото благополучие на хората, как може да им помогнете. И Аз съм тук, за да ви дам цялата сила и
енергия, за да свършите тази работа. Не са ни нужни гласуване или пари, или нещо друго. Трябва да Ми обещаете, че
без да очаквате нещо в замяна, ще започнете да работите за благото на хората. Понякога може и да се случи така, че
когато хората започнат някаква благотворителна дейност, те обикалят да молят пари. Това е погрешно. Не бива да
молим за пари в началото. Първо трябва да започнете някаква работа, за която не са необходими пари. Всеки знае, че
без пари не можем да направим нищо. Вие имате силите, защо са ви пари? Ако някой от квартала е болен или не е
добре, вие може да го посетите и да го успокоите. Вместо това виждам, че водите болния човек при Мен. Предишният
ден някой доведе пострадал човек при Мен. Беше си счупил ръката. Един Сахаджа йоги можеше да поработи върху
него две минути и да го оправи, но вместо това Ми го водите и то по средата на публична програма и Ме молите да му
излекувам ръката. Толкова сте много и всички сили текат през ръцете ви, но вие все още не ги използвате. Ако не сте
в състояние да излекувате тези малки проблеми, какъв е смисълът да сте Сахаджа йоги? Някой каза, че майка му е
болна, баща му си е счупил крака. Вместо да Ми ги водите, можете да ги излекувате. Вие имате силите, опитайте се да
ги използвате. Затова би трябвало да сте в състояние да помагате на хората, без да очаквате нещо в замяна и като сте
изпълнение с радост. Ще можете да усетите голяма радост, когато имате чувството, че не правите нищо, а сте само
инструмент на Бог и живеете на този свят, в тази страна, и давате нещо специално на хората. Това е нещо голямо,
такова голямо разбиране. С такова чувство, ако всички решат да работят, тогава ще можете да направите нещо за
другите и другите хора ще видят какво представлява Сахаджа Йога. Сега хората си мислят какво е Сахаджа Йога –
„Просто всички медитират заедно и това е всичко.” Дори ако има някакъв проблем в страната, Сахаджа йогите си
седят в медитация. Един мъж дойде и Ми каза: „Съпругата ми не готви.” Попитах го защо. Той отговори: „Само
медитира.” А Аз попитах: „Така ли? Но кой й е казал това?” Първо, тя трябва да готви, за медитацията дори пет минути
са достатъчни. Дала съм ви силата и енергията да готвите добре. Човек трябва да има увереността, че е в състояние
да работи. Давам ви силите, вие може да ги усвоите. Ако само медитирате всеки ден, това не е достатъчно. Трябва да
видите с какво помагате на другите. Но вместо това, вие винаги си мислите за вашето благополучие и идвате при Мен



да лекувам сина ви, баща ви, майка ви, или да молите за хубава работа. И искате Аз да дойда в дома ви, да ям, да
направя това, онова. Затова се опитвате да наложите волята си над Мен, но какво може да направите за вас? Винаги
трябва да помните, че трябва да направите нещо. „Ще покажа на Шри Матаджи на какво съм способен, да направя
нещо специално.” Трябва да решим това веднъж за винаги. Пред очите Ми е това, както е казал Шри Гйанешвара –
„Болте пиюшанце сагар. Думите или поговорките са като океан от нектар.” Къде е той? Искам да го видя. Затова на
този благоприятен ден Аз ви давам всичките си сладки благословии да помагате на всички и да се грижите за
благополучието им, и да се отнасяте към всеки с любов, и да говорите сладко, изпълнени с любов. М. Дхумал: Всеки
да постави ръцете си по този начин (протегнати напред, една до друга, дланите нагоре, но със свити юмруци – б. ред.)
и да обещае на Шри Матаджи „Шри Матаджи, ние ще се придържаме към обещаното в Твоите благословии днес
(кажете също) и Твоята любов. Дръжте ръцете една минута и обещайте на Шри Матаджи. Шри Матаджи: Той казва да
поставите ръцете си по този начин и да кажете, че сте обвързани с думите на Майка. И „Ще се опитаме да правим
добро за другите и ще сме много мили с един към друг”. М. Дхумал: На този благоприятен ден, Санкранти, всеки
трябва от сърце да даде обещание на Шри Матаджи. Шри Матаджи: Той ви казва, че трябва да поставите ръцете си по
този начин и да кажете, че сте обвързани с думите на Майка. И „Ние ще се опитаме да правим добро на другите и ще
сме много мили един към друг”. Казвах им, че трябва да сме колективни не само между Сахаджа йогите, но и между
другите. Трябва да видим какво не е наред в обкръжаващата ни среда, как можем да помогнем. Имаме много
социални задължения, които трябва да изпълним. Сега сте стигнали до етап, където може да правите това, без да
създавате социална организация, която събира пари и има светци и други неща, които нямат смисъл. Но може да
видите около себе си на кого сте нужни, на кого може да помогнете. И по този начин може наистина да давате много
положителна представа за Сахаджа Йога. Ще дам тази вода на всички вас на всички лидери и също... може да я пиете.
Тази вода е много добра за всички болести на Муладхара чакра.



1987-0227, разговор на хинди с д-р Талвар
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Брахмачайтанйа и Читта (разговор на хинди с д-р Талвар и други Сахаджа йоги по време на Шиваратри) Бомбай, Индия
– 27 февруари 1987 г. Сахаджа Йога Ми беше позната през цялото време. Това е уникално познание, с което съм
родена. Не беше така лесно да я разкрия на другите и Аз исках да намеря начин да го направя. Най-напред помислих,
че седмата чакра трябва да бъде отворена, което направих на 5 май 1970 г. Това е един вид тайна. Преди това
Брахмачайтанйа беше Авйакта (непроявен – б. р.). Той не беше проявен. Не беше изразен от само себе си. И така
хората, които успяваха да достигнат Брахмачайтанйа по някакъв начин, чрез постигане на „Реализация”, казаха: „Той
беше Ниракар-ка-гуна” (без форма и гуни – б. р.). Вие сте като капка, която се разтваря в океана. Никой не можеше да
каже, да обясни или да разкаже нещо повече за това. Великите инкарнации, които излизаха от този голям Океан на
Брахмачайтанйа, също сториха възможно най-доброто да го споделят с най-добрите налични последователи, които
бяха много малко, и да ги въведат в този Брахмачайтанйа. Но понеже Брахмачайтанйа не беше във вйакта (проявена
– б.р.) форма, тези инкарнации се разтваряха в него. Както Гйанешвара прие своето самадхи. Хората казваха, че той
не може да говори. Това трябва да се преживее. Така че много малко хора успяваха да го преглътнат. Никой не
можеше да осъществи преживяването, усещайки го на върха на пръстите си или чрез сетивата, или чрез ума, или дори
да го разбере чрез интелекта. Така че това беше голям проблем. Всички те опитаха и подготвиха почвата за това. Сега
Аз съм дошла като инкарнация на Брахмачайтанйа като Цялото. Морето на Ниракар сега се е превърнало в голям
облак, Саакар. То е приело форма. Тези, които идваха преди това, бяха всички част и частица от него. Сега е дошло
Цялото. Този облак носи дъждовна вода. Дъждовната вода подхранва умовете на хората. Постепенно те са доведени
до ниво, на което тяхната Кундалини се е издигнала. Те са получили своята Реализация и сега постепенно усещат
всичко със своите сетива, с върховете на пръстите си. Поради тази причина никой не е говорил за вибрациите така
ясно. Те успяваха да говорят за Чайтанйа Лахири. Това беше също поради Неговата Авйакта форма. То беше само
състояние. Състояние, на което човек да се наслаждава само в това състояние, без проявление в груба (материална –
б.р.) форма. В това състояние те отидоха отвъд изкушенията, отвъд гнева и т.н. Това е доказателство пред(и) нас. Как
го правеха, какво беше Брахмачайтанйа? Те не можеха да покажат Неговата Пратйакша (познание, постигнато чрез
сетивните възприятия – б. р.) форма. Можеха да го покажат само чрез усмивки или чрез някоя притча. Това постигнах
Аз – Неговата Пратйакша форма. Аз изведох пълната форма на Брахмачайтанйа от морето. Така че сега Аз не ви
позволявам да се разтворите в него. Поставих го във формата на голяма Гхата (глинен съд – б.р.) В него вие сте
по-малки кумбхи. С други думи взех всички вас в Моето тяло като малки клетки, хранейки ви, грижейки се за вас,
пречиствайки ви и изработвайки ви. Но Аз съм Махамайа. Така че трябва да работя много бавно, постепенно и в
точното време и точното място. Когато седмата чакра беше отворена, всички чакри дойдоха във вашата Сахасрара,
така че можах да управлявам всички ваши чакри и всички ваши Божества. Към което и Божество да се обърнете,
получавате вибрации. И това доказва, че Аз съм Брахмачайтанйа. Брахмачайтанйа е Ади Шакти и Садашива е също в
Моето сърце. Но тъй като Аз съм в толкова човешка форма, не е тъй лесно да се открие това. Ако кажете това на
съвременните хора, те няма да разберат. Това може да бъде казано само на Сахаджа йогите, защото те ще разберат.
Да се носи тази Истина е толкова трудно. Когато човек получава пари или позиция е трудно да остане уравновесен.
Хората стават така неустойчиви. Така че за тях фактът, че Аз обхващам всички инкарнации, е твърде труден за
понасяне. Един ден отидох в Аурангабад, където едно момче Ми каза, че Брахмачайтанйа е отвъд усещането и
неусещането. Бил го прочел в някаква книга. Казах му, че е вярно, но трябва да забрави за това и просто да го усети.
Тогава именно реших да кажа това на няколко души. Виждате ли, трябваше да дойде точното време, преди да го
разкрия. Всички други религии досега са били разделени и неинтегрирани. Сега е дошла цялостната интеграция. Сега
мога да обясня Христос, Мохамед Сахиб и другите, защото всички те са част и частица от Цялото, което е
Брахмачайтанйа. Не говорете за Мен на учените. Кажете им само, че това е уникален метод, който се е появил. Макар
и да е малко трудно да се разбере, то все пак се е случило и сами сме го видели. Така им кажете. Ако говорите за Мен,
те ще бъдат шокирани. Най-много можете да им кажете, че това познание е разяснено от Шри Матаджи Нирмала Деви,
с чиято помощ може да се издигне Кундалини, а как го е постигнала, не знаете. Навярно е тайна. Оставете всичко на
Мен. Можете да им кажете: „Как покълва семето? Като го поставите в Майката Земя. Така че като оставяме всичко на
Матаджи, нашето семе е покълнало. Това е жив процес и ние самите сме го видели”. Досега никой не е бил в
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състояние да дава Реализация на другите. Може би само един или двама са давали Реализация на другите. Повечето
хора са я постигали чрез процеса на пречистване. Брахмачайтанйа е преминал през него, защото той е молел за това,
искал го е истински и отправял е молитви и поради това е бил пречистен от него. Но отново той е навлязъл в това
състояние. Нямало е връзка за това оттогава насам. Сега това се случва в колектива. Това колективно действие се
осъществява сега, защото това Състояние е започнало да се изразява. Да предположим, че сте открили
електричеството и го държите за себе си, и не говорите за него на никого. Тогава как някой ще знае за него? Не че
големите светци не са искали да го изразят. Но тогава не е имало общуване. Все едно че някой няма очи, за да вижда,
тогава на кого ще го покажете или ще говорите? Нямаше кой да оцени и приеме това състояние по това време. На
онези, които постигнаха Реализация, Сахасрара се отвори, но те се изгубиха в това. Целият опит остана индивидуален,
а не колективен. Сега това приключи. Сега е колективен. Всичко трябва да бъде колективно в даден момент. Дори за
да се достигне този момент, търсачите бяха подлагани на тежки изпитания. В края на краищата Христос беше
разпънат. Вижте как се отнесоха с Мохамед Сахиб, Нанак и Тукарам. Те идват от Вайкунтха, а вижте как се отнесоха с
тях. Просто тогава нещата не се получиха. Аз познавам всичко отвъд Вайкунтха, но още не съм го разкрила.
Полека-лека ще го разкрия, защото хората още не са готови, не са способни да го поемат. Виждате ли, то е като
приготвяне на кхичди. Още е процес на подготовка. Оставете го да се доготви. Всички сте в него. Качеството на
изградените сега хора е равностойно на това на шепа от най-отбраните ученици на миналите пророци. Тук и сега всеки
е предопределен да се присъедини, бавно и сигурно. Всички онези, които сега падат в този голям кюп на Върховния
готвач, ще бъдат добре сготвени в него. Останалите, които изберат да останат навън, ще бъдат изоставени. Всичко
това е отвъд времето - всеки да го постигне според собствените си способности. Така, както е трудно да се каже за
колко време човек ще се научи да кара колело или да стане счетоводител или лекар. На някои това може да отнеме
много малко време, докато на други – много дълго. Ограничението на времето е създадено от самия човек. Всъщност
тялото няма време. Времевото измерение е създадено от човека чрез неговите навици. С оформянето на навици се
създава Каал или оковите на времето. Когато няма навик, няма и времево измерение. Със Сахаджа Йога много
навици ви напускат. Но това също отнема време. Следователно никога не бива да оправдавате навиците си, ако
искате да се избавите от тях. Навиците се задържат чрез оправдаването им. Ако за един живот можете да постигнете
Себереализация, достигнете нивото, когато започвате да губите навиците си и тогава през същия този живот е
възможно да спечелите това т. нар. състояние. В случай че останете недопечен в процеса на един живот, то вие ще се
върнете, за да довършите вашето постижение. Ето как сега Сахаджа Йога ще действа за известно време. Сега е
Страшният съд. По време на процеса на откровения в Сахаджа Йога, когато все още виждам хора да се държат
наопаки, Аз се чувствам ужасно. Продължавам да имам подобни лоши преживявания от време на време, но после
такива хора напускат Сахаджа Йога. Това се случва, но вие не бива да се обезкуражавате. Вие трябва да
противодействате на това с най-големи усилия. Винаги стойте в центъра. Не се тревожете за вашето израстване в
Сахаджа. Щом сте в центъра, израстването е автоматично. То вече е подхранено от Мен. Ежедневно се движите от
ляво на дясно. Във вашите навици се движите наляво, докато в амбициите си се движите надясно. Да Ме настаните в
сърцето си е бхава или чувство. Точно както развивате навици в Лявата страна, трябва да практикувате в сърцата си
тази подобна на навик бхава към Мен. Ако толкова лесно можете да придобиете вашите навици, защо не и тази
прекрасна бхава? Всичко това не е нищо друго освен промяна в бхава. В крайна сметка всички навици се премахват
лесно, бидейки просто състояние на ума. Щом във вас установите бхава към Мен, тя заема своя позиция в цялото ви
тяло и се пренася през вечността. Зависи доколко свиквате с нея. Точно както ако напълните стаята си с много дим,
тогава всички комари ще избягат. Така че зависи с колко от Мен сте напълнили в сърцата си! Сега се повдига
въпросът как човек да стабилизира в сърцето си състоянието на бхава към Мен. Отговорът е: „Устойчивостта идва с
постоянното спиране на вашето внимание или Читта. Винаги правете Читтаниродх. Например, когато излизате навън
и видите нещо, трябва съзнателно да спрете вашата Читта да се насочи към него. Това идва с практиката. Изтегляйте
читта навътре. Това се нарича необвързаност. Помнете, външният контакт или сампарка е винаги чрез Читта. Следете
къде отива тя през цялото време. Винаги се питайте: „Къде е моята Читта?” Фактически Читта се разделя в нас като
наше съзнание, както и като наше осъзнаване. Когато съзнанието ни стане едно с нашето осъзнаване, то приема
формата на вибрационно съзнание, което ви уравновесява. Този баланс ви държи в центъра. В мига, в който вашата
Читта тръгне в погрешна посока, незабавно чувствате топлина с вашите сетива. По този начин Всепроникващата сила
работи и расте във вас. Всички наши навици и санскара набраздява мозъчното образувание и се появяват гънки в
мозъка. Когато тези гънки се отворят, се създават нови пространства в мозъка с по-голяма абсорбираща сила.



Нагънатият мозък се разтваря на фино ниво. Така се прави връзката с Божественото. По принцип учените трябва да
са смаяни. Например веднъж отидох в един медицински институт и им разказах за парасимпатиковата нервна
система. Те се смаяха. Те не могат да обяснят начина на действие на ...(?)... адреналина, но ние можем. Да вземем
въглерода. Ако гледате формата му отляво, можете да видите дясната му страна и обратно. От лявата страна можете
да видите фигурата на въглерода във формата на свастика. От дясната страна той изглежда като Омкара. Ако гледате
от долу нагоре, изглежда като кръст. Това е факт. За да го разберете, трябва да приемете хипотезата, че съществува
една Всепроникваща сила над човешкия мозък. Това е единствената хипотеза. Човешкият мозък има формата на
пирамида. Парамчайтанйа или Всепроникващата сила идва от всички страни и пронизва мозъка на зародиша, скоро
след образуването му. Всъщност става това, че на върха на този пирамидален мозък Парамчайтанйа преминава
безпрепятствено и се настанява в гръбнака в областта на обърнатата надолу триъгълна кост, в основата в три и
половина навивки като Кундалини Шакти. В този процес той оставя своята следа, наречена кух канал, в гръбнака.
Парамчайтанйа, срещайки стените на триъгълния мозък, трябва да проникне през сивото и бялото вещество. Те имат
своята собствена плътност и така управлявана от физическите закони за пречупването, Чайтанйа се пречупва от ляво
на дясно и от дясно на ляво. Това се нарича също така призматичен ефект на пречупване. Това явление съществува
главно при човешкия мозък и не толкова при животинския. По време на процеса на пречупване човешкото внимание
бива изтеглено към двете страни и отведено навън. И двете – вниманието и отразената Чайтанйа – се кръстосват в
Агнйа чакра от двете страни по пътя си навън и в резултат на това изтегляне се създава една допълнителна сила,
наречена резултатна сила. Тук влиза в сила теорията за успоредника от сили (от физиката). Резултатната сила е
разделена на две части, всяка под ъгъл 90˚от другата, от лявата и от дясната страна. Резултатната сила действа в
центъра на нейните две съответни части. Едната част създава левия и десния симпатичен канал на зародиша, като си
пробива път надолу в тялото. Другата част си пробива път през сетивата, изтегляйки със себе си човешкото внимание
наляво и надясно. Втората част е известна още като действие във външния свят. От външния свят това действие води
обратно до противодействие, друг известен закон от физиката. Пътят, следван от действието и противодействието, е
един и същ. В Лявата страна това противодействие изгражда човешките обусловености, докато в Дясната страна то
изгражда егото. Накратко, нашата Читта, придружена от резултатната жива сила на Брахмачайтанйа, излиза във
външния свят, събира реакции и се връща с обусловеност от лявата страна, като по този начин образува Манаса или
ума. И действието, и противодействието преминават и през Агнйа, и през Вишудхи чакра. Читта, разсеяна по природа,
има способността да тече от цялото тяло. Реакцията отляво е елементът желание, чийто потенциал поражда Ида нади
в левия симпатиков канал. По сходен начин реакцията отдясно е елементът действие, чийто потенциал образува
Пингала нади. Излишъкът от Ида нади образува балоноподобен облак отзад на Агнйа чакра, наречен суперего, докато
излишъкът от Пингала нади образува подобен балон пред Агнйа чакра, наречен его. Агнйа остава точно по средата
между тези два балона. Предната част на Агнйа се контролира от хипофизата в мозъка, докато задната й част се
контролира от епифизата. Когато Кундалини навлезе в Агнйа чакра, тя я просветлява. Тогава Христос във вас е
просветлен или пробуден. Той изсмуква и двата балона – на егото и суперегото, и цялата Агнйа чакра се отваря. Ето
защо Христос умря заради нашите грехове. Има едновременно отваряне на Сахасрара. Аз видях отворена Сахасрара
на Вирата. Беше като тонове пламъци. Както ако направите дисекция на човешки мозък, напречният разрез изглежда
като венчелистчета или като пламъци. В центъра изглежда като жълта ямка. Отварянето на Сахасрара е внезапно.
Отваря се с гръм. Как бих могла да го обясня – изглежда като един телескоп в друг. Обикновено с отварянето на Агнйа
и Вишудхи егото и суперегото биват всмукани. Умът е суперегото. Ахамкара е его. Нашата душа или Атманис е
заобиколена от всичките пет елемента, плюс техния каузален израз, с Кундалини по периферията. Елементите са
главно Земята и Водата, докато техният каузал (изразяващ или предизвикващ причина, причѝнен – б. р.) е само
джйотматра (? просветлен ритъм, стъпка – б. р.). Когато Себереализацията се осъществи, божествата се пробуждат и
чакрите са подхранени и освежени. Те се отварят и започват да излъчват енергии. В питхите (представителните точки
на чакрите в мозъка – б.пр.) започват всякакви действия, насочени към съответната чакра. Започва координиране на
двете нива и всички чакри биват интегрирани. Вземете за пример вашия ум. Той иска да направи едно. А тялото ви
иска да прави друго. Трето, вашият интелект иска да прави нещо друго. Няма интеграция. При Реализацията и трите
стават едно. Вземете друг пример с парче плат. То представлява вниманието. Преди Реализацията то е разпростряно
във всички посоки. Сега вземете и промушете с пръст в средата на плата отдолу и вдигнете нагоре. Какво става?
Платът е изтеглен нагоре до една точка и в това действие, той просто се обвива или пада около пръста. По същия
начин, когато Кундалини се издига, тя промушва вниманието, издига го до Сахасрара, където то бива озарено от



светлината на Брахмачайтанйа. После то просто се обвива и следва пътя на Кундалини в Сушумна нади в центъра.
Това, което всъщност става, е, че при Реализацията нашата Читта е изтеглена навътре от всичко онова, което се
простира във външния земен свят. Така Читта се озарява. Това е така нареченото състояние. Но в действителност
човеците са роби на своите навици. Те от чист навик не позволяват на своята Читта да остане, да се закрепи в това
състояние постоянно. Всъщност Читта не бива да излиза навън. Ето една проста ситуация, в която откривам, че се
намирам с вас. Слагам ви в лодката, за да отплавате, но вие се съпротивлявате на Моята помощ, като постоянно
държите единия си крак във водата. Вниманието ви е върху лекомислени неща, виждате ли. По навик си изваждате
крака, знаейки много добре, че Аз седя вътре, за да ви преведа. Случва се да видя, че кракът ви може да бъде
погълнат по всяко време от някой алигатор, но вие във вашите навици, сте достатъчно слепи да не забележите
алигатора. И можете ли да си представите Моя хал? Представите как се чувствам Аз! Затова казвам: правете сатсанг,
което значи – прекарвайте повече време с други Сахаджа йоги с цел да задържите вашето внимание в центъра. Много
е важно постоянно да държите вниманието си в центъра. С Реализацията нашата Лява и Дясна страна се отпускат от
приемането на Божествена енергия. Поради това отслабване на напрежението чакрите се отварят още повече. Това е
цикъл. Повече нишки на Кундалини могат да се издигнат и по-скоро. На това ниво вниманието развива качеството да
стои в центъра. Тогава можете да го насочите навън, за да изпълните определена задача и след като я извършите, без
никакво противодействие, то заема своето положение в центъра. До този момент то е постигнало качеството да не се
обвързва с нищо. В Моя случай е различно. Ако вниманието Ми е върху вас, Аз ще взема всички ваши проблеми в Мен
и ще ги пречистя, а самата Аз страдам. Но ще го правя само ако пожелая. Трябва да поправя Сахаджа йогите, защото
съм ги сложила безразборно в тялото си. Така че трябва да страдам. Самите йоги са просто барометрични в това
отношение. Те не могат да страдат по начина, по който Аз страдам. Може би само малко, понеже каквото и да поемат,
отива в огромния океан. Изследванията върху петото измерение на материята сега тече в Русия, изследвания върху
биоплазмата. Това е една напълно десностранна дейност. Всяко човешко същество има своя аура и в зависимост от
променливите му гуни цветът, представляван от тази гуна или аура, се променя. На какво правите бандхан? На нашите
аури, за да ги закриляте. Само материята може да има аура. Така че всичко това е изцяло материалистично. Петото
измерение е всъщност микроскопско или фотографско изменение. Така че когато виждате някакви светлини на
Моите снимки, те са една форма на аура. Вижте, Брахмачайтанйа има своя собствена светлина. Тя е видима само за
Мен. Някои хора също могат да я видят, когато тяхната Агнйа е зле. Могат да я видят отвън. Принципът е, че когато сте
извън нещо, можете да го видите, но когато сте в него, тогава какво можете да видите? Съзнанието без мисли идва,
когато вашата Кундалини пресече Агнйа чакра, когато няма смисъл. То става чрез контрол. Постепенно то става част
от вас и обхваща цялото ви тяло. Става състояние. Това е съзнанието без съмнение. Вие ставате Брахмачайтанйа или
състоянието. На това ниво имате нужда да работите за Мен, а не само да се приземите в това състояние и да влезете в
Самадхи. Аз съм го постигнала за вас, без да ви го давам. Тогава защо молите за него? Вие трябва да знаете, че сте
там и там няма никакво съмнение за това. Това сега е финалната игра. В действителност това състояние се постига
много лесно и спонтанно, но все пак Аз бих желала да работите и да се стараете заради него. Когато имате чувството,
че ще постигнете това състояние ей сега и само за себе си, то бих казала, че сте егоисти и един вид бягате от
действителността. Първо трябва да станете колективни. Иначе на индивидуална основа ще се загубите в Ниракара
(безформеното – б.р.) и дори няма да сте способни да Ме видите. Виждате ли, ще бъдете в това състояние, ще се
разтворите в океана. Така че еволюирането от океана и разтварянето в него не е нищо уникално или велико. Но да
станете облак от океана и после да напоите всички с вашата дъждовна вода несъмнено ще бъде уникално
постижение. Това е Моята цел и също Моята игра. Както всяка игра има цел, така и Моята има. Да стоите в центъра, да
станете Шаранагата (отдаден). Казвайте: „Вие сте всичко, Майко, така че Вие правите всичко”. Това е пълно отдаване.
На ума на учения трябва да му давате цялата тази Видйа на малки части. Ако чашата му е малка, не можете да налеете
повече, отколкото може да събере. Така че имайте търпение. Не можете да им дадете целия океан сега. Помнете, че
науката е само малка част от Цялото. Първо, създайте силен стремеж към Сахаджа в учените, като им я представите.
Когато дойдат, ги наблюдавайте. Помните ли вашето време? Същото се случи с всеки един от вас. Отначало я
преживяхте, после се стремяхте все повече и повече към нея, много прогресивно. Този процес също е научен. В
светските неща, когато работите, за да печелите пари, ще се срещнете с майа. Просто помнете, че печелите за Мен.
Това е всичко. Така че вървете напред и печелете колкото можете. Говоря за това само от материалистична гледна
точка. Хората, които идват в Сахаджа Йога чрез вас, Сахаджа йогите, стават по-добре, отколкото чрез Мен. Виждате
ли, с Мен са склонни да се оплетат в Моята майа. Разберете, Аз съм никой в Моята човешка форма, що се отнася до



новодошлите. Епилепсия: Причина: Движение на вниманието до крайно ляво. Колективното подсъзнание е
състоянието, в което отивате. Това се случва, когато развиете някакъв страх или уплаха, бидейки слаба левостранна
личност. Също когато бъдете въвлечени в премеждие – внезапен страх или разтърсване. Лечение: Отведете
вниманието в центъра. За да го направите, първо го отклонете надясно, като казвате Гайатри мантра. А след това към
центъра, казвайки мантрата на Брахмадева-Сарасвати. Движейки се надясно, започвате да усещате вибрациите.
Спрете дотам. Не казвайте повече Гайатри мантра, защото не трябва да отивате твърде надясно. Прекалено надясно
означава, че честотата на вибрациите започва да намалява. Нужно е правилно регулиране от едната към другата
страна. Пример – лечението на г-н Джалан Мамди. Важното е, че трябва да получавате вибрациите. Ако това не стане,
тогава многократно издигайте Кундалини, докато почувствате вибрациите. Друг много добър начин е да насочите
лявата ръка към снимката, а дясната към земята. Казвайте мантрата на Махакали, докато вибрациите потекат.
Използването на свещ зад гърба отляво също ще помогне. Това лечение е същото за рак и други психосоматични
заболявания. Включва и мускулно-скелетни смущения. При мускулните проблеми неприятностите идват от
обезпокоен Шри Ганеша (Муладхара) във вас. При случаите на хистреректомия, когато матката е извадена, проблемът
е на Шри Ганеша (Муладхара) и страхов елемент. Ако някоя жена няма дете, тогава тя има проблем в лява
Свадхистхана. Същият проблем е валиден и при тежка менструация. Когато е налице прекалено стимулиране в
парасимпатикуса в областта на сакралната кост, има твърде голям приток, проявяващ се като силно кървене. Други
последствия са диарията и прекаленото уриниране. Лечение: Отначало използвайте Гайатри Мантра. Но това може да
бъде подкрепено и от някои лекарства. Можете да използвате аджуан ки дхуни (горене на аджуан – б.р.), дори при
оперирани пациенти/. За лумбаго пийте аджуан ка пани (отвара от аджуан – б. р.). За мускулно лумбаго използвайте
аджуан за пиене и гхеру за мазане. При лумбаго костите се усукват, така че използвайте вибриран керосин (газ за
осветление – б. р.), смесена с друго масло. За няколко дни се оправя. За каквото и да е лечение помнете, че
най-важното нещо остава това, че всичко зависи от вашата Ичха или Шакти на желанието. Така че Ида нади е важна,
защото трябва да имате желание и то трябва да бъде правилното желание. Без неправилни желания, защото рано или
късно всичко се връща към желанието. Ако имате погрешни желания и вършите действия, тогава всичко става
механично и лицемерно. Правилното желание е само да постигнете вашето израстване. Това е Шудха Ичха. Ако имате
грубо желание като това, че трябва да имате син и т.н. – вие го имате - но после ще искате и още нещо. А това
означава, че сте станали лицемерни. При чистото желание имате всичко накуп. Именно от истинското желание
израствате. Цялото това понятие е вашето отношение към Ичха Шакти. Сега вземете енергията на действието или
Крийа Шакти. Тя има два аспекта, а именно: физически и умствен. На физическо ниво трябва да седнете и да
медитирате, за да останете без мисли. На умствено ниво трябва да следите умът ви да не отива към всякакви
безсмислени неща в груби (материални – б. р.) форми. Всичко, което трябва да кажете, е: „Майко, Вие правите всичко,
аз не правя нищо”. Това е контролът върху вас. И за левостранните, и за десностранните хора е важно първо да се
пречистите и после да правите медитация. Когато се движите към Лявата страна, издигнете си Кундалини и тя просто
ще се прояви. Трябва да издигате вашата Кундалини преди медитацията. Не правете нещата механично, когато сядате
да правите пуджа. Вашето желание трябва да бъде истинско, за да растете. Хората, които са от Арйа-самадж, са
основно десностранни. Те трябва да използват бхакти баджани, да Ме настанят в сърцата си, т.е. да се придвижват
наляво. Пречистването трябва да се прави, като се използват единствено мантрите на централните чакри. Махакали и
Махасарасвати и двете действат от двете страни върху центъра и следователно са взаимно свързани. Дори мантрите
за ляво и дясно се пеят само с оглед на издигане на Кундалини. Тук не се използва вниманието. Пречистването на
Лявата страна чрез пеене на мантри за издигане на Кундалини е само за подобряване на вашата Енергия на
желанието. Друг начин е да издигате отдясно и да сваляте наляво с ръка. Това много помага. В допълнение
активизирайте вашата Дясна страна с мантрите на Брахмадева и Гайатри. Но всичко е до определен момент. Вижте,
когато Аз трябва да го направя, Аз го контролирам, издигайки вашата Кундалини до определено място. И преди да
отиде твърде много на другата страна, Аз контролирам, като я изтеглям тъкмо навреме. Всичко е под Мой контрол.
Когато хората не контролират, те просто продължават до безкрайност. Като „Рама, Рама...”, „Пандуранга,
Пандуранга...” и се изгубват напълно в едната страна. Майка сега ви пита всички вас: къде е вашето внимание? Първо
трябва да дойде Бхакти Бхава (чувство на отдаване – б. р.) и после то трябва да премине към Шрадха Бхава (чувство
на вяра – б. р.). За физиотерапията Когато вибрациите текат, те отпускат мускулите. Мускулите в действителност се
свиват в спазми поради напрежение, например лява Вишудхи или която и да е чакра. Прешлените започват да се
усукват (физически). Когато оставите вашите чакри на Мен (на Моята грижа), те ще се отпуснат и после можете да ги



регулирате, като им давате вибрации. Тези вибрации могат да бъдат давани на другите. Няма нужда да докосвате
човека, просто давайте вибрации, като правите с ръка кръгови движения и използвайки мантри. При левостранните
заболявания, вие навлизате в колективното подсъзнание, откъдето събирате протеин 52, вируси. Понякога те ви
пращат отвъд всякаква помощ. Треска получават тези, чийто черен дроб е изключил, които са претоварили с работа
своя черен дроб. Той е прегрял и т.н. Това може да се оправи, поставяйки лед на черния дроб. Маларийната треска е
десностранен проблем, напр. ухапвания от комар. Бактериалните трески са левостранни. Те се дължат на приемането
на определени видове храни с плесени, като гъби, старо сирене и т.н. Диабетът е действието на Дясната страна,
засегната от Лявата страна, като Дясната страна е уязвима. Първо, когато мислите твърде много, не внимавате и се
оставяте на вашите навици, тогава елементът страх добавя уязвимост във вас. Както един много работещ човек
мисли прекалено много. Всичките му мастни клетки се използват за мозъка. (Дясна – б.р.) Свадхистхана се задейства
и пренебрегва своето ляво съответствие. Лявата страна се изцежда. Ставате уязвими. На този етап, ако някакъв страх
дойде във вас и също започнете да се чувствате виновни, тогава развивате диабет. За поправяне използвайте
мантрата Хазрат-Али. Източникът е от Свадхистхана, и Набхи отляво. Лява Набхи първо е засегната, в случай че се
боите от съпругата си или се безпокоите за нея или за някой друг член на семейството. В добавка вашата уязвимост в
този момент ви докарва диабет. Пречистете го, като чистите вашата Агнйа чакра. Не мислете толкова много. Навлезте
в съзнание без мисли. Прехвърлете отляво надясно. Приемайте повече сол, така че тя да неутрализира действието на
изхвърлянето на захарта, защото тя получава вода от кристализацията. Използвайте лед върху дясна Свадхистхана и
Набхи. Избягвайте захарта след нужните изследвания, ако е необходимо. Сърдечни пристъпи Причина: свръхактивно,
неактивно или летаргично сърце. Свръхактивно е сърцето на десностранните хора. В такива случаи сърцето може да
колабира. Специално това може да се случи в много млада възраст. Това е защото вниманието им е прекалено навън.
Поради това техният Атма ги напуска. Атма не получава внимание поради крайно материалистичната им природа.
Свръхактивността може да идва също от прекалено безпокойство за семейството, мислейки твърде много за
бъдещето. Сърцето започва за помпа повече кръв и се претоварва. Изморява се. В допълнение вниманието не е върху
Духа. За летаргичните сърца - тези хора използват всякакъв вид мантри и на първо място развалят своята лява
Вишудхи. Пушат тютюн и цигари, създавайки проблем в лява Вишудхи. Това затруднява помпането на сърцето и така
то се изморява, понеже не може да помпа. Поради крайно недобро състояние на левия Вишудхи летаргичното сърце
причинява ангина. Това са двата вида сърдечни пристъпи. Първият вид (свръхактивно сърце – б.р.) може да бъде
излекуван като се слага лед на стомаха и сърцето от дясната страна. Също прехвърлете отляво надясно. Седете във
вода. Изобщо не използвайте светлина. Спете на тъмно, стойте повече на закрито. Вземете си пълна почивка. И
повтаряйте: „Аз съм Духът. О, Господи, моля Те прости ми”. Вторият вид може да бъде излекуван, като се казва:
„Майко, Вие сте моята биджа мантра. Вие сте Матрика”. Също - „Аз не съм виновен” и „Аз прощавам на всички,
Господи”. Така че всички увреждания да изчезнат. Използвайте запален огън, за да пречистите Лявата страна.
Астмата е предимно психосоматично заболяване на Лявата страна. Понякога тя може да бъде десностранна при хора,
които са много сухи и винаги са се опитвали да доминират другите. Сухотата на перитонеума е твърде голяма.
Най-често идва също от дясно Сърце при тези, чийто баща е починал или които не са добри бащи, или са причинили
неприятност на детето си, или са нещастни относно себе си. Може да бъде и комбинация от горните случаи.
Препоръки: За Лявата страна – ако хората ядат мазни храни, това не много лошо. Защото мазнината се складира и е
недостъпна за обръщението. Мазнината на слабите хора е на разположение за обръщението, така че те могат да ядат
мазнини. Но пълните хора трябва да слагат мазнина само в носа, олио в ушите и т.н. За пълните хора масаж на главата
с масло е много добре. Слабите могат да се разтриват с масло за коса „Голден Амла”. То ги охлажда. Уртикарията е
също психосоматично заболяване. Когато черният дроб е летаргичен, той става уязвим. Лечение: Използувайте гхеру
– разтрийте го на камък и го дайте на вашето дете със съвсем малко мед. Същото е и за възрастни. За много стари
хора също е много добро, тъй като съдържа разтворим калций. Всеки разтворим калций е добър. Добър е за външна
употреба и тогава го покрийте с нещо черно. Източникът на този проблем е лява Набхи. разберете, когато черният
дроб е летаргичен, лява Набхи става летаргична. Човекът не използва много от своите енергии. Така че това е
летаргичен черен дроб, стимулиран от лява Набхи. Лечение: Отново е Лявата страна. Най-добре е да се покрие тялото
с нещо черно, така че да му дадете топлина. Виждате ли, това е форма на алергия. Повечето алергии са причинени от
преминаване от студено към горещо, например да се къпем в студена вода и после в гореща, да пием кафе и веднага
след това да пием студена вода. Системата не може да се напасне към тази внезапна промяна. В областта на лява
Набхи е далакът. Далакът е скоростомерът и също така регулатор. Когато регулира и това не е добре направено



поради внезапна промяна, той създава проблеми. Той трябва изведнъж да даде своята енергия, за да увеличи или
намали притока на червени кръвни телца. Ето далакът полудява. Това е и дълбоката причина за рака на кръвта, при
трескавите хора. Когато задна Агнйа работи (прекалено – б. р.), ставате летаргични, а когато предна Агнйа работи
(прекалено – б.р.), ставате свръхактивни. Уравновесяването на химическите съединения в тялото идва от Агнйа.
Затова трябва винаги да бъдете в съзнание без мисли. Левостранните хора са тези, които сами си създават
неприятности, а десностранните създават неприятности на другите. Така че при тези, които са левостранни, телата им
ще се мъчат и страдат. Десностранните хора, които причиняват болка на другите, няма да го забележат. Тези
десностранни хора могат при това да развият заболявания като цироза на черния дроб или проблем с очите. Шакти е
гуната на Лявата страна. Шрадха – тази на центъра. Лявата страна е много приятна, докато не започнете да имате
болки и след това започвате да се отнасяте. Това се случва в бхакти с някои хора. Когато Аз говоря, всяка дума е
мантра. Докато говоря, хората започват да се оправят. Сега, всякакви хора идват. Някои израстват много бързо. Що
се отнася до Мен, те са Ме поставили настрана като Деви и така не мога да бъда достигната. А само един от вас ще се
изправи и хората ще го видят, и ще дойдат в Сахаджа Йога. Това е най-добрият начин - да се оставят някои хора просто
да израснат. Това е играта. Много хора са я персонализирали. Те искат да знаят какво става с нея в Моето семейство,
после с другите, после с хората от Бомбай и т.н. Сахаджа йогите са много честни, състрадателни и старателни, добри
по природа и по-малко избухливи. Техният характер е получил ново измерение в този процес на изграждане. Всеки
един от вас трябва да работи усилено за това и да не се безпокои прекалено много за другия. Стхити (състоянието – б.
р.) се изпробва, само когато сте изложени на него. Това е времето на Паристхити (ситуация). Стхити трябва да бъде
присъединено с пълно разграничение. Има Божества, които са в чакрите. Когато Кундалини се издигне, тя ги събужда
също като семенца. Щом се събудят, те започват да работят. Те знаят каква е тяхната работа, какво да изработват,
сякаш са били назначени (за целта – б.р.). Тези Божества сте ги постигнали чрез вашата еволюция, на различни етапи.
Така че където и да са установени, те си вършат работата. Вземете едно семенце - то е грубо (материално – б.р.). То
има потенциал да стане дърво, а пък дървото има потенциал да стане многобройни дървета. И този потенциал е фин,
по-фин, най-фин. Външността му е груба. Казуалът на Майката Земя е благоуханието. Така че когато той събуди
Кундалини, тя достига казуала, точно както вие получавате аромата. Казуалът на Реализацията е Шудха Ичха. Човек е
направен от три потенциала, т.е. грубия, финия и каузалния. Казуалът на Реализацията, т.е. Шудха Ичха просветлява
финото и грубото тела. Както когато засявате семе в Майката Земя. Майката Земя озарява семето и му придава своя
потенциал. По същия начин Кундалини във вас е подобна на Майката Земя. Тя се издига и дава това потенциално
измерение на вашето семенце. Всяко нещо има различен казуал и така всяка чакра действа според собствения си
казуал. Проблемът е, че не разбираме това даже на по-грубото ниво. Вземете едно много грубо ниво – (от там – б. р.)
стигате до ниво, в което имате атом. Този атом има ядро, което има протони, неутрони и мезотрони. И ако охладите
този атом, като на газа хелий, всички негови атоми стават колективни, когато се охладят до определена степен. Така
че дори в по-грубото и най-грубото този потенциал съществува. Това може научно да се докаже. Но когато вземем
едно човешко същество, говорим за жив процес. Човешкото същество е това, което се е проявило най-много на грубо
ниво. Сега трябва да дойде вътрешния растеж. На по-грубо ниво човекът е напълно проявен. Вземете едно семенце,
което е достигнало своето по-грубо ниво и сега живее и пулсира, и го положете в Майката Земя. Какво се случва
тогава? Така финото и най-финото е копирано точно в цялото ви същество като такова. Потенциалът е Кундалини.
Кундалини представлява казуалът на Майката Земя. Казуалът на Вирата е колективността. Представителите на
Садашива и Адишакти в нас са Атма и Кундалини. (Те са отвъд казуала. Всъщност те възбуждат казуала). Вземете
един пример: запалете една свещ. Сложете ръката си пред нея. Тя е събудена пред Моята снимка. Потенциалът на
свещта е влязъл в действие. Тоест Моята снимка е събудила нейния потенциал. И с това тя сега може да изгаря
негативността. Виждали сте стена да почернява от подобно следствие. Всяко нещо има казуал, който пази целия
потенциал. От казуала до грубото ниво вие се придвижвате през финото. Какво се случва? Точно както благоуханието
е казуалът на Майката Земя, чрез този казуал всички цветя и дървета разцъфват. А за човешкото същество това е
въглеродът. Майката Земя гори вътре в себе си, създава този въглерод в себе си с топлината и въглеродът става част
и частица от вас, за да създаде аминокиселини. Така Майката знае, на каузалното ниво, какво сте вие. Казуалът е
Ниракара (безформеното) във формата на Шакти, докато божествата са в Сакара (форма), за да го използват. Те знаят
как да го използват. Проявата му идва на грубо ниво чрез централната нервна система. Сакара е деятелят, или Картà.
Казуалът е силата на определено Божество, непроявената сила. Но веднага щом Божествата се събудят, техните сили
също се събуждат. Това е жив процес и вие не можете да обясните как работи той. Погледнете сега ембриона – как



той приема своята форма, кой го управлява и проектира? Сега ще попитам гинеколозите: всичко чуждо в тялото е
изхвърляно от системата, защо не и зародишът? Отговорете Ми! Нещо го подхранва, грижи се за него и после го
изхвърля в точния момент. Той расте вътре и не смущава майката. Всъщност лицето на майката се променя, докато
цялата енергия на съществото е трансформирана. Та от къде идва тази красота в майката? Вижте подхранването и
грижата. Така смайващо е да се види съвършенството в това. Нали?! Ние мислим, че нашата интелигентност няма
край. Но живеейки в присъствието на Бога, едно малко семенце идва и в края на всяко се появява една малка клетка.
Интелигентността, която притежава тази клетка, ако стигне до хората, тогава Сахаджа Йога ще бъде напълно
установена. Тя вижда своята посока директно. Вижда камък, но не се бори с него. Просто го заобикаля и го привързва,
така че по-късно, когато трябва да стане дърво, ще помогне в основата му. После бавно и лесно се протяга към
водата. Няма предчувствие къде ще открие нивото на водата. Веднъж направих опит с една земна пчела. Нанесох
малко боя върху нея, тъй като тя си градеше дом при Мен. И някакси боята попадна върху крилете й. Един хубав ден
отидох на едно много отдалечено място и видях същата земна пчела там. После тя отново бе забелязана в Моята
къща. Как извървя тя всичките тези пътища? Сигурно имаше някакъв магнит?! Също така, как птиците намират своя
дом от Австралия до Сибир? Разберете, всички те живеят в общност и са абсолютно еднородни. И се движат всички
заедно. Това е всичко за състоянието Паша (на обвързаност) на тези пашу (животни). Но човешките същества не са
повече пашу. Те са свободни. Именно в тази свобода, когато много и много е загубено и си е отишло, чак тогава
човешките същества улягат. Тази свобода беше дадена на етапа на Адам и Ева. Ако те бяха чувствителни, нямаше да
има проблем. Човек трябва да плаща твърде скъпо за тази свобода. Само вижте какво Ми се случва насред тази
свобода. Но в днешно време всичко се подрежда. Този жив процес не може да бъде обяснен на науката. Учените няма
да приемат Божествата. Така че не се безпокойте за тях. Ако нямаме учени, нищо лошо не се е случило, няма да ни
липсват. Най-великото нещо за всички учени е да проверяват за себе си. Нищо не може да им бъде обяснено. Да
речем, серният двуокис има вибрации, които са електромагнитни – симетрични и изосиметрични. Те само формулират
това, което виждат. Те ще видят в Сахаджа Йога какво е тя. Дайте им фактите и им позволете да я изпробват. Как
можете да им покажете нещо по научен начин?
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Пуджа на Гуру Шъди Кемпс, Англия - 12 юли 1987 г. Днес е велик ден, тъй като вие сте тук да боготворите вашия Гуру в
царството на Сърцето на Вселената. Ако можем да го правим във владенията на сърцата ни, не трябва да правим
нищо друго. Днес също усещам, че трябва да ви кажа за Сахаджа Йога и нейната стойност, която е свързана с другите
видове йога, които бяха възприети в древни времена по целия свят. Наричат ги йога - не Сахаджа Йога - просто йога.
Тя започна с различни практики на видовете аштанга йога - осморната йога - с гуру. И човек трябваше да премине през
много трудности. Никой, който беше женен, не беше допускан в тази аштанга йога и хората трябваше да се отказват от
семействата си, да се отказват от роднините си. Трябваше да останат без абсолютно никакви обвързаности, за да
отидат при гуру. Цялата им собственост, всичките им притежания биваха оставяни. Не на гуруто, както е в днешни
времена, но все пак ги изоставяха. И това се наричаше йога. Другият вид беше санкхйа. Санкхйа е когато през целия
си живот трябва да събирате с необвързаност разни неща и после да ги раздадете напълно, и чак тогава да отидете
при гуру, по някакъв начин да се отдадете напълно, а след това да получите Реализация. Санкхйа беше левостранното
поведение. А йога беше десностранното. Гайатри мантра се използваше именно в санкхйа, понеже бяха левостранни и
затова използваха Гайатри мантра. Бяха отишли твърде наляво чрез събирането на разни неща - събирането на вещи,
да събират имоти, да събират приятели, роднини и общества - така че се страхуваха от това да не се изгубят напълно в
тези неща. И се хващаха за гайатри, за Гайатри мантра, която ви учи на същностите на всички чакри, на центровете.
Казвала съм ви го и преди - "Бху, бхурва, сваха". Бху е насочена към същността или биджа (семето - б. пр.) на
Муладхара. Бхува е към вселената, която е сътворена, това е биджа на Свадхистхана. Сваха е биджа на Набхи. Манах е
същността на Сърдечната чакра. После Джанах е хората, колективът, тя е същността или биджа на Вишудхи чакра.
После е Тапах, където влизате в тапасйа, в отречение, в трудности - тя е същността на Агнйа чакра. А след това е Сатйа
- Истината, същността на Сахасрара - не истината, която смятаме за истина, а Истината, която е изразена в нашата
централна нервна система. Така че това се разкрива на седмия етап на Сахасрара. Така че хората, които правеха
санкхйа, не бяха уважавани в известен смисъл като много духовни хора, защото другите си мислеха, че са въвлечени в
много земни неща и земни притежания, и земни събития. И бяха считани за нещо второстепенно. А онези, които бяха
при гурута, бяха считани за по-висши, понеже вече се бяха отказали от всичко и бяха отишли при гуру, отказвайки се от
всички неща, които притежаваха. Но тези гурута имаха вътре в тях, понеже откриха, че онези, които идваха при тях, се
бяха отказали от всичко - несъмнено - но все още таяха обвързаности. Даже в собствените си ашрами откриваха, че
тези хора имаха обвързаности към разни неща. Макар външно да се бяха отказали от тях, вътрешно не ги бяха
изоставили. Така че се придържаха към идеите си - "О, всичко е наред. Все пак може да си имаме такива дреболийки,
няма значение". Ето така продължаваха с малки компромиси. Както тук имате женски манастири и всякакви подобни
неща. И двата (типа практики - б. пр.) бяха изкуствени. От едната страна е санкхйа, където се опитваха да се възвисят
с целия багаж, които носеха. А от другата се опитваха да паднат с всичките си амбиции за възход. Така че беше много
смешно във всеки аспект, в тези два стила йога. Както виждате сега, ако отидете в Америка, ще си кажете: "Боже,
каква е тая Америка? Това не е демокрация, а демонокрация." Но ако отидете от там в другата сфера, в страна като
Русия, се чудите какво е това. Там работите под пълно напрежение и страх. Но веднага щом руснаците излязат от
страната си, те стават по-лоши и от американците. Та какво е това? Една теория работи тук, друга работи там. И коя е
правилната теория? Същото откривате и при религиите. Да речем, религия, която вярва в много богове, каквато е
хиндуизмът, сега вярва в бхутове. И хората в нея също следват пътя на обсебванията. Ако отидете в някой храм, всеки
храм, там хубаво са се подготвили да ви обсебят. Или даже в църква, или в джамия - там, където би трябвало Бог да
обитава - изведнъж откривате, че сте атакувани и бивате напълно объркани, завършвайки в лудница. Що за места за
поклонение са тези, където отивате да почитате Бог, а ужасни сатанински сили започват да действат върху вас? Ето
защо в днешни времена хората станаха толкова объркани. Не откриват истината в нищо - в никакви идеологии,
никакви философии, в нищо, което е започнало... Например Конфуций започна хуманизма, Сократ започна друго нещо,
Мохамед започна трето. Както Мохамед Сахиб каза да не се почита Бог като идол, а да се боготвори в Ниракара, като
безформен Бог. Но вие виждате ли безформеното? Как те се избиват едни други. Имам предвид, че след като видите
мюсюлманските страни, не можете да вярвате, че би могъл да съществува някъде някакъв безформен или оформен
бог - всички богове сигурно са избягали, виждайки как (мюсюлманите - б. пр.) се бият. После, погледнете
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християнските страни. Където и да са отишли, винаги са се опитвали да доминират другите хора, които не са
християни, сякаш просто имат право на това, понеже са християни - учениците на Христос, който е казал: "Простете им,
защото не знаят какво вършат". И Аз трябва да кажа същото за всички християни: "Простете им, защото не знаят
какво вършат". И когато сте шокирани от всички тези неща, трябва да седнете и да се замислите какво да се направи,
какъв е проблемът. Така че това не е нито санкхйа, нито йога, което трябва да постигнете, а Сахаджа Йога. Сахаджа
Йога е система, в която първо не ви е дадена теория, а светлината във вашите ръце, за да видите за себе си в кое
двете неща изглеждат еднакви. Например, сега получихте тази красива къща, направена за вашата Майка, докато
вашата Майка не знае как да се обвърже и към една карфица [йогите се смеят]. Странна ситуация. Всеки трябва да Ми
припомня: "Майко, това е Вашата къща". - "А, да, вярно." [ръкопляскания] - И трябва да Ми се напомня да ви благодаря,
специално на англичаните, специално на лидерите на английските Сахаджа йоги, които положиха всички усилия да
получим тази къща. Но после, мисля си, защо да благодаря? Тя не е Моя, тяхна е - ето как стоят нещата. Така че
започва нов вид объркване [смях] и ето как почувствах, че това объркване е много мило и красиво. Факт е, че нищо не
ни принадлежи, но всяко нещо ни принадлежи. Когато се замисля колко красиво направихте това място, то
принадлежи на Мен, добре; тази къща Ми принадлежи, Англия Ми принадлежи [смях и ръкопляскания] и най-вече,
целият свят Ми принадлежи [аплодисменти, възгласи "Джей!"]. Ето как виждаме, че санкхйа и йога стават едно в
Сахаджа Йога. А е казано, че когато виждате санкхйа и йога като едно, едва тогава има сапашйати - "този, който
вижда", тоест, който е свидетелят. Та за обикновените хора би било странно как така вашата Майка е Гуру, а пък носи
всякакви украшения. Но какво да се прави? Тя също е Майката и също е Богинята. Другото объркване. Как тези две
неща да съществуват заедно? Виждате, че гуруто уж трябва да е много гневна личност, да носи една единствена
обикновена дреха, покриваща или горната, или долната част - не зная как - с голяма дебела тояга в ръка, без никога да
се усмихва - и на въпрос не става да се смее - без усмивка. И гурутата уж трябва да са много мрачни, да си пускат
дълги, големи бради, а жени не се допускат. Имам предвид, че в подобна ситуация, където жените не бива да се
виждат изобщо, Аз даже изобщо не бива да показвам лицето си, просто така. Има големи спорове във всички
писания, по-скоро в критиките към писанията, дали на жените да им се разрешава да извършват духовни практики
или не; представете си. Не само сред християнските, ще се изненадате, но и в индийските писания - дали на жената е
позволено или не да извършва духовни практики. Сега, когато вашата Майка е жена и Тя е вашият Гуру, какво ще
правите? Това е едно друго объркване, понеже е грешка. То цялото е лъжа, основано на никаква основа. Можете да
опитвате какво ли не да кажете, че жените не са създадени за духовен живот; пробвайте с какъвто и да е аргумент, той
ще пропадне. Неотдавна срещнах една важна клечка в Университета, големец - мога и да река, наистина костелив
орех - и той заприказва: "Ние християните не можем да приемем жена да бъде Бог." Попитах защо. "Защото..." Та за да
изправите тези обърнати с главата надолу истории, вашата Майка трябваше да дойде на тази земя като Гуру. Стигнах
до този извод след едно малко объркване, което имах по отношение на самата Мен. Наскоро един човек Ме
преследваше да си купя гривна. Казах му: "Нямам повече пари; не искам да си купувам." - "Добре, ние ще Ви подарим
на пуджата". Отговорих му: "Но сега предстои само Гуру пуджа". А той: "Добре, ще я подарим на Гуру пуджа." Рекох: "Да
се купува гривна за Гуру пуджа е нещо странно, което бих приела". В крайна сметка на Гуру пуджа не давате гривна на
вашия гуру, нали? Можете да му дадете, да речем, голяма тояга или кхада от сандалово дърво - как им казвате, чехли?
- или можете да му дадете шал. Но ей ти на... Бях помолила... Хубаво, дайте я на Гуру пуджа. Каква беше причината?
Ами осъзнах собственото си смущение и се замислих над него. И си казах: "Така стоят нещата, трябва да се случи така;
на Гуру пуджа трябва да дадете на вашия Гуру гривна". Нека да променим това изцяло. Цялото това нещо трябва да се
възпита така, че всичко да застане лице в лице с реалността. Всички тези погрешни идеи трябва да бъдат изоставени.
Както ако килимът ви е от опаката страна, всички шарки са наопаки. Но ако сложите килима правилно, всичко се
подрежда. И ето защо имахте нужда от Майка да ви даде Реализация и от Гуру като Майка да ви научи, че за
извисяване към Бог на никого не може да се налагат забрани. Ето как Сахаджа Йога работи днес. Във всички посоки -
ако потърсите - за да сложи всички опаки неща в правилната посока, да ги изложи на реалността, да върне всички
истински ценности, да премахне всички развалени ценностни системи, всички политически, икономически системи,
всички духовни теологии, всички психологически и всички подобни безсмислени идеи (и да ги обърне - б. пр.) в
правилната им посока. Можете да си представите как в една инкарнация се е получило това, как чрез една
инкарнация всички тези идеи бяха изправени. Съществува и друга представа, сред хиндуистите, че ако сте религиозни,
трябва да сте вегетарианци. Всички брахмини вярват в това, даже и не брахмините. Но на едно от местата, където
живеехме, работеше един брахмин и той казваше, че за Майка ще трябва да дадат месо, че Тя не яде нищо друго. Тя



трябва да яде белтъчини. Казваше: "Да, разбира се, за Майка е, Тя трябва да яде това". Дали е брахмин или не е
брахмин, всеки разбира, че Майка трябва да яде протеини. Защото Тя трябва да изпие кръвта на тези ракшаси. Как
може да е вегетарианка?! И щом Тя трябва да избие толкова много дяволи, как може да не упражнява насилие?! Така
че виждате контраста в описанието на Майка - Тя е една от най-свирепите личности, когато се налага да убива хората,
които са на негативната страна, които се опитват да унищожат Нейното творение, Нейните собствени деца; и Тя е
най-милата и най-меката личност за собствените Й деца. Тези контрасти би трябвало да се видят. Даже при
животните ще откриете същия контраст, но той е много очевиден в инкарнация като тази. А днес, чрез Сахаджа Йога,
сме в състояние да докажем, че санкхйа и йога са едно и също. Дали събирате неща, дали имате собственост или дали
ги раздавате, това няма значение за човек, който е необвързан отвътре. Ако събирате неща за другите, даже по-добре.
Но ако ги събирате за себе си и после ги раздавате, това е даже по-добре. Понеже първо ги събирате за себе си, а
после се замисляте: "Ох, това е хубаво за мене, ще си го използвам за мене, добра идея е." Така че себето е налице, но
после ги раздавате. Това значи, че вашата необвързаност е пълна. Или третият тип би могъл да е като Мен, който само
продължава да събира и раздава. Без да се замислям, че събирам и без да мисля, че раздавам, защото мисленето не е
Моя работа. Това е нещото, от което се отказах - да мисля. Не желая да мисля - това е ваша работа, не Моя. А без
мислене колко много неща постигнахме в Сахаджа Йога. Йога (другите видове - б. пр.) и санкхйа са продукт на
мисленето, не продукти на спонтанността. Самата тази къща е продукт на спонтанност. Имам предвид, че ние
наричаме англичаните "сахиб лог" (сахиб, белите в Индия - б. пр.), знаете. Така че взех няколко "сахиба" с Мен да
обиколим да видим някои къщи и те искаха да покажат такива с "характер" - тоест, такива дето трябва да падат, да са
разкривени, нищо да не им право. Казах им: "Не мога да понасям цялата тази разкривеност". А те - "Не, но тази има
характер". Отговорих: "Този тип кривини не ги искам". Направо да е. Та бяха доста разочаровани от Мен. И тези
"сахиби" имаха някакви други идеи, да речем: "Защо не идете в Уиндмийр, това място е шикозно? Или на север, там не
е толкова шикозно? Безполезно е да ходите на изток." Отговорих им: "Нека идем на север, колкото се може пò на
север." Защото, както знаете, Богинята трябва да е Дакшинамурти. Тя трябва да бъде от северната страна, така че
очите Й да са на юг. Това е причината Тя да... Мисля, че не бива да сте чак в Шотландия - би било твърде далече за вас.
Това щеше да е идеално за всички нас, защото тогава нашето "дришти" е натам - нашият поглед да е на юг и цялата
вселена да може да е пред погледа ни. И ето как спонтанно намерихме това място. А "сахибите" повтаряха: "Да, не. Не,
да". Но спонтанно го взехме. И после открихме, че това има своя история; след това открихме хубавите му вибрации;
после открихме неговият потенциал. Какво и да получите спонтанно, то е пълно с потенциали. По този въпрос трябва
да кажа няколко думи, важно е. (Бихте ли Ми подали кърпичката.) Трябваше да схвана - трябва да отбележа няколко
точки за спонтанността, което е доста интересно - начина, по който хората си мислят, че работи спонтанността.
Обикновено егото е това, което казва, че нещо е спонтанно, при мнозина е така. Специално много старите Сахаджа
йоги си мислят, че са авторитети по спонтанност. Например, имахме една земя във Вайтарна. Така че един от старите
отиде и каза: "Тази част на имота има вибрации, а онази няма". И всички приеха това: "Добре, хубаво, чудесно". После
друг каза: "В тази част на имота никой не бива да се храни". И от къде идва това знание? Да се яде храна не е грях,
нали? Сякаш е грях да се храните на това място. После всички методично следваха "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж" до "я" и
после пак "а", "б", "в" на Сахаджа Йога; до такава степен, че започнах да си мисля, че вече са станали други фанатици
Сахаджа йоги. Фанатизмът е против Сахаджа Йога, абсолютно. Сега ще Ме питате колко пъти да казвате дадена
мантра. И ще отговоря: "Нула пъти". [йогите се смеят] - "Колко капки гхий да си слагаме в носа?" [смях в залата] - "Цяла
кана". [смях и пляскания] - Или "Ох, не трябваше да минаваме от лявата страна, трябваше да минем от дясната". Тогава
ще ви кажа: "Ами прескочете тогава". [смях] Трябва да бъдете като децата. Но идеите така са се установили в Сахаджа
Йога - вече са минали толкова години, разбира се - но не бива да се вкореняват. Ако това стане, не е Сахаджа, не е
спонтанно. "Ако правите така, това е грешка; иначе - пак е грешка" - нищо подобно. Нищо не е грешно за вас, хора. Ако
правите нещо погрешно, вибрациите ви ще изчезнат, свършено е. Какво има да сте толкова предпазливи? Както някой
каза: "Не искам да гледам цигари". Попитах защо. "Да се гледат е грях". Попитах какво се случва, като ги гледате.
"Имам чувството, че ги пуша". Тогава отвърнах: "По-добре пуши веднъж за винаги". Или "Не мога да държа в ръката си
бутилка вино". Защо? "Не, да се държи бутилка вино е грях". Имам предвид, можете да плувате във вино. [Шри
Матаджи се усмихва, йогите се смеят] Този вид разбиране би трябвало да съществува. Въпреки че винаги съм
казвала, че ако Аз кажа нещо, вие ще се вкопчите в него. Така че винаги казвам и обратното - да не вкопчвате в нещо.
Сахаджа Йога не е да се залепвате за нещо. Както в началото някой беше научил, да речем, определени уроци за
Сахаджа Йога и определени мантри, и все още за залепени за това стъпало. Не, не - трябва да вървите напред. Това е



просто една стълба. Не се стойте на едно място. Имали сме толкова много подобни случаи тук. Хората наистина се
изтъркват, както се казва. Ще ви повтарят такива безсмислени идеи - "Виж сега, ако правиш така, ще се случи това."
Първо на първо, не давайте идеи на другите. Това е едното - ако решите да не давате идеи какво не наред с другите,
половината от работата ви е свършена. Защото вие не трябва да правите нищо, както и Аз. Щом някой дойде и - "Ти си
бхут". Вие сте такива. Другите Ми докладват. Казват: "Вашите Сахаджа йоги са злобари". Питам ги защо. "О, те казват
на хората, че били зли, че били обсебени, че били такива или онакива. Те са много злобни". Наистина съм шокирана да
чуя, че Сахаджа йогите са зли; как може да са такива? Ако някой страда от нещо, по телефона му казвате: "Така ти се
пада. Добре е за тебе". Не това е начинът. Вие трябва да бъдете не само много скромни, много тактични и мили към
новите хора, ако искате някой да дойде. Но ако сте решили да не идват повече хора, понеже трябва да опънете друга
тента, тогава няма какво да кажа. Но ако искате други да идват, тогава е важно да говорите с тях с един много сладък
и красив език, по начин, който те разбират. Няма полза от грубост, арогантност, перчене. Би трябвало да се разбере, че
Сахаджа Йога е там, където вие й се наслаждавате напълно, където направо сте се изгубили в тази радост. Къде е
времето да си припомняте колко пъти да си правите бандан? Каква е нуждата да си правите бандан? Всичко това е
една шега за вас, би трябвало да е. Бебето смуче мляко от бутилката, понеже няма зъби, нали така? Но за какво ви е на
вас подобно нещо? Много е детинско и показва липса на всякакъв растеж. Сахаджа Йога трябва да израства
вътрешно. Вие не бива да сте повече считани за незрели Сахаджа йоги. Бих казала, че личност, която е зрял Сахаджа
йоги, е тази, която може да комбинира много неща заедно, придържайки се във всички красиви очертания, тънките
линии, фините линии на мариадите. А не може да правите точно обратното. Например не бива да казвате: "Добре, сега
ще се държа мило. После ще се ядосам. После пак ще се държа мило. След това ще се държа така, после - иначе". Това
ще е миш-маш. Подобна личност ще е странна - изведнъж се ядосвате така [Шри Матаджи отваря широко очи - б. пр.], а
после правите така [усмихва се изкуствено - б. пр.]. Хората ще си помислят, че танцувате бхаратанатйам или нещо
подобно, показвайки всичките си настроения - за пет минути показвате десет настроения. Това е вътрешният растеж,
който ще се покаже. Така че трябва да имате вашия растеж, а за него - нека сте мълчаливи вътрешно. Да не реагирате
на другите - "Този човек е такъв, онзи е онакъв". Ами вие самите? Тук също... други начини. Например, Аз казвам на
някого, че има еди-какъв си проблем. И този човек веднага отива при друг и му казва: "Виж, Майка ми каза, че ти също
имаш този проблем; по-добре се погрижи за това." Аз не съм казвала на другия; казала съм го на вас. Запазете това за
себе си. Та това "Майка каза..." трябва да се остави, абсолютно. Ако Майка трябва да каже нещо, Тя ще го каже. Защо
вие да го съобщавате? Защо вие да го казвате? Аз никога не съм ви молила да казвате това нещо. Да се разбере
Сахаджа Йога е много просто, изключително просто нещо, когато разберете едно - че трябва да притежавате
непокътната вашата невинност. Хората сега ще питат: "Как да получим невинност?". Как да получите невинност ли?
Това е омагьосан кръг. Как да имате невинност? Порочен кръг е. Как да имате невинността, чрез какво? Чрез вашето
его или суперего ли? Как ще получите невинност? Майка казва: "Не си издигайте Кундалини". Имам предвид, че Аз
седя тук, а хората просто го правят. Какво става? Аз стоя тук, пред вас - вашата Кундалини е там горе, на главите ви.
Какво издигате? Как сега да се реши този проблем? Много е просто. В началото казах: "Нека вашият Гуру обитава в
сърцата ви". Как да се справите, защо? - "Нека Майка да се справи. Майка ме управлява". Придържайте се към това.
Вашата Дясна страна ще се изчисти. Лявата ви страна ще се изчисти когато кажете: "Никой не може да ме управлява,
но Майка може да се справи с мен". Двете неща заедно. Нещата ще проработят. Слава богу, че имате някой като Мен,
който седи тук, който може да ви говори така. Помислете за онези, които никога не са имали някого да им каже или да
бъде в тяхно присъствие и да им каже, че може да се справи с това или онова, че можете да се балансирате.
Позволете на вашата Кундалини да расте. Всичко сработва. Както тази къща, когато я купих, или когато вие я купихте,
или който я купи - толкова много въпроси и усложнения; "Как, как, как?" - но се получи. Тук е, доста запазена, нищо не е
паднало, нищо не се е объркало. Аз трябваше да викна веднъж, добре. Но Ме оставете Аз да викам, не вие да
започнете да крещите. Щом Аз приключа, някой ще вземе високоговорител и ще завика даже по-силно: "Майка каза
така, вие сте такива, вие сте онакива". Аз го казвам на вас, вие на кого изнасяте проповеди? Но само трябва да знаете,
че когато Аз ви говоря нещо, понякога, моля ви го направете. Направете го, разберете. Защото Аз зная доста много.
Защото Аз съм Гуру, вашият Гуру, защото Аз съм Гуруто на всичките Гуру. А онзи, който е истински гуру, знае - "Моята
Майка знае всичко. Тя самата е Познанието. Ако Тя каже нещо, това значи нещо." И дори Аз мога и да ви тествам
понякога, няма значение. Ето как ставате Гуруто. Шиваджи имаше Гуру, наречен Рамадаса. В онези дни гурутата
обикновено подлагаха на много изпитания своите ученици. Аз никога не съм ви изпитвала или нещо подобно. Но вие
сами се подлагате на изпитания, това е всичко. Та този гуру един ден каза (на учениците си - б. пр.): "Мисля, че се



нуждая от мляко от тигрица. Трябва да пия млякото на тигрица". Половината от тях умряха, а повечето не чуха.
Шиваджи каза: "Добре, ще ти взема". И отиде в джунглата. Видя една тигрица с много малки тигърчета, които лежаха
от едната страна. Отиде при нея и просто я приветства - "Намаскар". После каза: "Моят гуру иска от твоето мляко. -
това е всичко; понеже Гуруто е Парампадам (? б.пр.) (?Във висша позиция - б.пр.), неговата заповед се чува от
Парампара (? б.пр.) (?Върховния - б.пр.). - Моят гуру, Шри Рамдаса, иска от твоето мляко. Та ще ми дадеш ли от него,
моля?" И тигрицата леко се изправи, застана пред него. Шиваджи я издои и отнесе това мляко на своя Гуру. Ето това е.
Разбрахте ли значението на Гурупада (статус, позиция на Гуру)? Когато станете напълно едно цяло с желанията на
вашия Гуру, постигате позицията на Гуру. Но ако все още имате определени "идеи" за това, тогава Шри Рамадаса
казва... [неясни думи на хинди]... тогава Бог вижда вашето тесногръдие и - "Хубаво, давай нататък. Счупи си главата и
после се върни. Ще ти я оправя". Така че е важно да вземете насериозно едно нещо - да приемате Майка сериозно,
когато стане дума за някаква молба. Разбира се, на английски винаги казвам: "Моля, бихте ли го направили? - или
дори - Притеснявам се дали ще го направите." Но това не бива да е от значение. Онзи ден даже, когато ходихме в
Кардиф, казах, че (вратите за вагоните - б. пр.) първа класа ще дойдат от другата страна. Но всички на перона казаха,
че винаги идват от тази страна. Отвърнах: "Добре". Седнахме и тогава съобщиха, че първа класа ще дойде от другата
страна. Така че всички се върнахме обратно. За другите хора е нормално, но за вас? Много пъти сте го виждали. И ако
нещо с молбата на Гуруто понякога се обърка, това трябва да се приема винаги като Божествен закон, защото Гуруто е
носител на закона на Божественото, не на земните закони. Той ви дава закона на Божественото. Щом разберете
закона на Божественото, тогава трябва да се отдадете на този Божествен закон и ето как ще станете майстори в този
закон. Днес за Гуру пуджа мога да продължа да ви говоря. Но днес бих ви помолила настойчиво да разберете, че
отдавайки се - както му казват, "ислям" - е много важно (да приемете, че - б. пр.) ако Бог е вашият Гуру, нека Той да ви
води; да бъде волята Му. Нека да водите себе си, а също да се опитвате да ръководите вашия Гуру. Тогава Гуруто ви
играе номера и после вие падате в капана на номерата му и откривате, че ви идва множко. По-добре е да слушате
какво ви казва Гуруто и по-добре го направете. Каквото и да каже Гуруто, то е окей. Гуруто може да ви помоли за
всичко. Имам предвид, че Аз съм приятен Гуру. Например самият Рамдаса помоли учениците си: "Излезе ми един
много лош, гноен цирей; опитайте се да го изсмучете, защото е пълен с гной". Представяте ли си?! И те се чудеха какво
да правят, знаете. Да се изсмуче гнойта на гуруто е прекалено. Но Шиваджи излезе напред. Свали си шапката, седна
до него и започна да смуче. Другите попитаха: "Как е?" А той отвърна: "Много е сладко, много хубаво". Всъщност гуруто
си беше вързал едно манго. Ето как гурутата подлагаха на много изпитания. Аз никога не съм ви подлагала на
изпитания, и вие не тествайте другите. Оставете ги на Мен, ще се справя с тя един по един. Каквото трябва да се случи,
се случва. Да мислите в Сахаджа Йога, че 100 % ще бъдат богати, здрави, заможни и на върха на света е глупост. Ако
станем много богати, тогава ще има рецесия, защото другите ще са много бедни. Ако станем много здрави, никой няма
да се приближи до нас. Ако изглеждаме като щангисти, кой ще ни доближи? Ако станем много мъдри, хората ще се
плашат от подобни мъдреци. Нищо няма да... те не могат да разберат всичко, ще е твърде неразбираемо. Така че нека
бъдем в центъра. Да сме заможни, но не прекалено много; да сме здрави, но не твърде много; да сме мъдри, но не
прекалено. Нито повече, нито по-малко - ето как би трябвало да се движим. Така се придържате към вашите марйади
и ставате прекрасни Сахаджа йоги, които ще са сродни с другите, които ще могат да привличат другите към нас, които
ще са в състояние да проектират образа на магнетични личности. И ето това трябва да направим. Ако се опитвате да
се перчите по всякакъв начин - виждала съм хора да се опитват да се показват ненужно - няма нужда от това. Просто
стойте на заден план. Ако сте прекалено на заден план, просто минете на преден. Опитайте се да се балансирате.
Опитайте се да се наблюдавате, да се ръководите и си кажете: "Станете свои собствени Гуру". Съдете за себе си по
това дали сте в центъра, докъде сте израснали, колко голям растеж сте постигнали. Привързани ли сте към разни
дреболии тук и там? Още ли се безпокоите за дреболии? - "Майко, трябваше да изкарам 80 % на изпита, а имам само
75%". О, боже. Понеже е получил 75 %, от това трябва да излезе нещо добро. Трябва да си научи урока, може би. Или
може и да трябва да се запише на друг курс. Може и нещо, което е добро за неговия възход, да трябва да се изработи.
Това трябва да се гледа, ако ще трябва да сте Гуру. Ако не можете да го видите, как тогава другите могат да го видят?
Това трябва да се осъзнае. Не да се набива в ума, а да се осъзнае в сърцето. В царството на вашето сърце трябва да го
осъзнаете; трябва да го разберете в сферата на сърцето. Хубаво е, че сме в Англия, Сърцето на вселената, и че говорим
за отваряне на сърцата. Ако трябва да Ме поставите там, е Океанът от любов и за да задържите този Океан от любов,
трябва да имате много, много широки сърца - по-големи от вашата личност, по-големи от вашата страна, по-големи от
този свят, по-големи от тази вселена. Бог да ви благослови.
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Пуджа на Шри Рама Лез Аванс, Швейцария – 4 октомври 1987 г. Днес в Швейцария честваме коронацията на Шри
Рама в деня на Дашера. Много неща се случиха на Дашера. Най-важното беше, че на този ден Шри Рама бе коронован
за цар. На този ден Той също уби Равана. Мнозина биха се запитали как е възможно в един и същи ден да убие Равана
и да бъде коронясан. В онези дни в Индия имахме свръхзвукови самолети - това е факт – а името на самолета беше
пушпак, тоест цвете. Наричаха го пушпак и притежаваше огромна скорост. След като уби Равана, дойде в Айодхя със
съпругата Си и в същия ден беше коронясан. На деветия ден Той почете Богинята, за да получи сила, шакти, за
оръжията си, а на десетия уби Равана. Така че можете да си представите колко напреднали бяха там хората по
времето на Шри Рама и Неговото царуване. Причината беше, че царят беше инкарнация и също така беше един
доброжелателен цар, както Сократ описва. Историята на Шри Рама е много интересна от началото до края. Сега в
Индия имаме много хубави серии за Него, направени от нашата телевизия и продаващи се на много добра цена.
Когато отидете там, може и да успеем да ви ги подарим. Но се говори, че историята на Рама е била написана преди
Той да се е родил. Дори преди това се е намеквало за Него, а гадателят Валмики написа цялата история на Шри Рама.
Раждането на Шри Рама и всичко около него беше породено от Агни, Огънят, и Той беше роден в династията Сурйа,
тоест Слънцето. При все това – роден поради благословиите на Агни, Огънят, и в династията Сурйа - Той беше един от
най-благите аватари, които някога е имало. Познат е като много - имам предвид израза на английски - формален
човек, в смисъл на санкоча. По-скоро стигаше до всякакви крайности, поемайки върху Себе си проблемите, отколкото
да каже на другите да направят нещо по въпроса. В Индия все още имаме много подобни хора. Например имахме един
министър-председател - Лал Бахадур Шастри - който ако седеше в стаята и наоколо имаше други хора, а той искаше да
изгаси или промени осветлението, не молеше друг да го направи, а просто ставаше бавно от мястото си, отиваше до
електрическия ключ и изгасваше светлината, за да не моли за нищо. Това е едно от най-великолепните качества на
Шри Рама – не караше никого да прави нещо за Него или да поръчва нещо, или да използва някого за лични цели.
Разберете, Той беше благословията на Огъня и беше роден в Сурйа. Но онова, което откриваме, е, че хората, които са
родени вероятно в много нисши семейства, в негативни семейства, левостранните хора - както можете да ги наречете
- с всякакви проблеми, имат ужасна Агнйа и ужасна Сурйа-да (слънчева порода, наклонност – б.р.). Човекът, роден в
Сурйа, трябва да бъде изключително скромен. Той е този, който показва, че нищо не може да го засегне, нищо не може
да го накара да се чувства нещо велико. Ако погледнем живота Му по-нататък, ще видим, че Шри Рама беше много
смирен човек. Виждали сте хора, които се опитват да унижават другите - „Аз не те харесвам. Не харесвам това. Това не
е добре. Трудно е...”. Това е признак, че такъв човек е изключително нисш по характер, изобщо няма характер, и е с
нисша природа. Характерът на човека проличава от търпимостта му спрямо другите хора. Нетърпимостта е признак
на човек, който е изключително егоистичен и суетен, пълен със суета. Шри Рама беше толкова обичан от хората, които
управляваше в държавата Си. Той имаше най-красивата съпруга от най-уважавания баща - Джанака, и беше любимият
син на Своя баща. Но беше толкова скромен, толкова смирен, че в целия Му характер виждате красотата. Например,
плаваше в малка лодка, когато отиваше в изгнание. А човекът, който го караше, беше обикновен лодкар. И лодкарят
беше много разстроен, че седи пред царя на Айодхя, без да носи подходящи дрехи. Самият Шри Рама носеше валкалас
- това са дрехите, носени от селяните или живеещите в първобитните райони, само от някакви листа - самият Той
трябваше да носи това, защото майка Му, мащехата Му помоли баща Му за такова благодеяние. И тогава Шри Рама
просто попитал лодкаря: „Защо се притесняваш? Аз нося валкалас. Вече не съм цар. Седя пред теб и ти трябва да си
доста спокоен. Аз наистина не умея да карам лодка, а ти знаеш как да го правиш. Така че защо да се тревожиш?” Така
Шри Рама поставяше хората, които бихме нарекли нисши в обществото, на много висок пиедестал, което показва, че
Той уважаваше човешките същества. Самият Той е наречен Мариада Пурушотама - тоест, Той е този, който знае
докъде да стигне във отношенията си с другите, мариада, как да говори с някого, как да подходи към него. В същото
време откриваме хора, които се държат зле дори със съпрузите, със съпругите си, с децата си, с всекиго. А също и
навън – всеки момент ще скочат върху другите. Това е абсолютно против Рама. Приличат на Равана. Даже Равана не
беше такъв, нямаше такава природа, понеже имаше определени дхарми в себе си. Беше реализирана душа, но беше
станал ракшас, защото стана арогантен. Но дори неговата арогантност е несравнима с много от съвременните хора,
момичета и момчета, които чувам и виждам. Учудващо е, че те наистина са надминали Равана. Равана имаше само
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десет глави, но понякога чувствам, че съвременните мъже и жени сякаш имат сто и осем глави. Арогантността, цялата
показност в омразата е толкова абсурдна, че кара човека да изглежда безполезен. Но виждам, че подобни хора се
срещат много често и по някакъв начин пропълзяват в Сахаджа Йога. Всъщност, подобни хора са напълно презрени от
Всемогъщия Бог. Можете да видите същото и в по-късния Му живот. Шри Рама отиде в едно село, където една много
възрастна жена, принадлежаща към примитивен вид хора и която имаше малко зъби, донесе някакви плодове -
дребнички плодове. Тя ги донесе и Му даде с думите: „Шри Рама, донесох ги за тебе. Нямам нищо друго; опитала съм
ги всичките.” Всъщност в Индия, ако сложите нещо в устата си, това е утишча - никой няма да го докосне. Но тя каза:
„Пробвах всичките, като ги пробих със зъбите си и видях, че нито един не е кисел. - тя знаеше, че Шри Рама не харесва
кисела храна. - Така че заповядай.“ Искам да кажа, че ако това бъде направено на Запад, ще набият човека. Шри Рама
се втурна веднага напред, взе плодовете от ръката ѝ, целуна ръката ѝ и каза: „Добре, добре. Ще ги изям“. И ги изяде с
голяма охота. Лакшман се ядоса малко на тази жена - „Какво става тук?“ А Ситаджи попита: „О, много ли ги харесваш?“
Шри Рама отговори: „Да, и нищо няма да ти дам“. Тя отвърна: „Не, аз съм Твоята половинка. Трябва да ми дадеш”.
Тогава Шри Рама даде на Ситаджи част от плодовете. А Тя възкликна: „О, сякаш пия райски нектар!“ Лакшман много
им завидя и попита: „Снахо, не мога ли и аз да получа малко?” Тя отвърна: „Не, не мога да ти дам. Помоли брат си. Аз
няма да ти дам. Защо не помолиш брат си?”. Тогава Лакшман отиде при брат си и Го попита: „Мога ли да получа
малко?“ Шри Рама се усмихна и му даде от тези плодове, които бяха наядени, пипани, продупчени от зъбите на една
примитивна жена, която в действителност е извън всяка каста според законите на брахмините в Индия. Благостта на
Шри Рама, начинът, по който караше хората да се чувстват комфортно... Бих дала за пример стридата (мидата – б.р.),
която поема в тялото си, под черупката, малка песъчинка и изпуска вид светеща течност, с която покрива
песъчинката и така я превръща в перла. Шри Рама не се интересува от собственото Си удобство. Той е малко
различен - искаше да превърне всекиго в диамант или в перла, така че другите да светят или да изглеждат чудесно, и
ето така се ободряваше. Ако трябва да попиете Неговите качества, преди всичко трябва да разберете вътрешното
положение на Шри Рама. Той е разположен в дясната страна на вашето Сърце, отдясно, в дясно Сърце; там е
разположен. В човешкото същество няма дясно сърце. Ако кажете, че някой има дясно сърце, той ще рече: „Какво?!
Има две или три сърца, така ли?!“ В нашата Сахаджа Йога имаме три Сърца. Едното е лявото, другото е дясното и
третото е централно. Дясното Сърце е нещо много важно. То се грижи за белите дробове, и за двата, за цялото гърло,
за дихателната тръба, за носа – за вътрешните им части. За външната страна се грижи Шри Кришна, можем да кажем;
външните черти се дават от Него. А цялата вътрешна страна се създава от Шри Рама. Двамата са едно и също, но
единият действа като вътрешна част, а другият като външна. Шри Рама ви дава ушите от вътрешната страна, очите –
вътрешната им част. По-важно е вътрешната част да е наред, отколкото външната. Пример за това е Шри Рама. Той
никога не обръщаше внимание на външната страна или на външния вид на човека. Така че можем да кажем, че макар
и да е в дясно Сърце, Той действа чрез вашата Хамса чакра и частично чрез Вишудхи чакра, във вътрешната й страна,
понеже във Шри Кришна вътрешната Си страна е Шри Рама, но е и Шри Вишну. Когато, да речем, някой не е красив
според западните стандарти... Според Мен западните стандарти са доста странни, понеже Шри Кришна или Шри Рама
не се вписват в западните стандарти, нито ще са харесвани според тях. В човешката си форма Шри Рама беше много
здрав, висок човек, с ръце до коленете - аджанабав, Той е Аджанабав и беше охранен. И двамата бяха закръглени.
Трябваше да бъдат яки, защото макар че бяха родени от Агни, Шри Рама беше роден от Агни, но водата е основният
елемент на Шри Вишну. Така че всички те бяха яки, не бяха тънки като пръчки, каквито са съвременните представи –
хората да са тънки като пръчки и като туберкулозни. Но това не значи, че всички пълни хора са добри. Обикновено
щом Майка го казва, логично смятате, че пълните хора са добри. Въпросът не е в това. Аз говоря за вътрешната
страна. Вътрешната Му същност е пълна противоположност – вътрешната Му страна е абсолютно красива и
абсолютно изпълнена с любов, обич и топлота. Човек, който не притежава тези качества, не е Сахаджа йоги, това
първо. Човек, който е много шумен, говори високо, приказва шумно, смее се в неподходящи моменти, сигурно е
полусмахнат, но не може да бъде Сахаджа йоги. Вижте, тази мекота на Шри Рама стига до крайности, като Аз я
наричам санкоча – формалното, официалното, но на английски „формален” не е точната дума, затова - санкоча.
Веднъж, когато се биеше с Равана, Шри Рама премахваше със стрелите си една след друга десетте му глави. Но след
като премахнеше една и се заемаше с втора, първата се връщаше, понеже Равана имаше благословията да не бъде
убит чрез удар по главата. Тогава Лакшмана каза на Шри Рама: „Определено знаеш, че Равана не може да бъде убит с
удар по главата. Защо тогава не го удариш в сърцето?“ Шри Рама отговори: „Причината е, че точно сега Махалакшми,
Сита е в сърцето му. Сита стои в сърцето му. Как да го ударя в сърцето щом Тя е там? Тя може да бъде наранена”.



Лакшмана попита: „Тогава каква е ползата да го удряш по главата?“ Шри Рама отвърна: „Щом започна да го удрям
бързо по главата, вниманието му ще отиде там. Тогава мога да го ударя в сърцето.” Виждате ли каква санкоча?! Вижте
санкоча – как говореше Той. (към йогини) Тина, какво ти е? Защо през цялото време се смееш така? Не можеш ли да
запазиш тишина? На какво се смееш? На някои неща не трябва да се смееш. Запази тишина. И други случки има,
понеже Шри Рама беше много учтив. Веднъж една много грозна жена на име Шурпанака дойде да Го съблазнява, да Го
подмами и каза: „Рама, защо не се ожениш за мен?“ Имам предвид, да се зададе такъв ужасен въпрос на личност като
Шри Рама, който е Мариада Пурушотама… Някой друг наистина би я напердашил, ако не и нещо по-сериозно. Шри
Рама само се усмихна и каза: „Госпожо, съжалявам. Аз имам съпруга и вярвам в едноженството – аика патни врата.
Така че съжалявам, но не мога да се оженя за Вас. – и закачливо добави. - Ето там е брат ми. Жена му остана в Айодхя.
Можете да го попитате”. Тя отиде и попита: „Лакшмана, защо не се ожениш за мен?“ Беше станала много красива,
беше се превърнала в красавица. Трябва да е ходила в някой салон за красота, и се беше докарала. Но Той я погледна
разгневен и каза: „Ти, грознице, защо ми задаваш такъв въпрос?!“ И ѝ отряза носа. Това се случи в Насик; ето защо се
казва Насик, тоест „нос”. Затова бяхте в Насик, в мястото, където Той ѝ отряза носа. Лакшмана много се ядоса, докато
Шри Рама не. Много убедително Той обясни, че има съпруга и че е личност, която вярва в единствената си съпруга.
Друга характерна особеност на Шри Рама е Неговата последователност. Никога не допускаше непоследователност,
като Шри Кришна. Шри Кришна беше дипломат, а дипломацията е човек да е непостоянен. Стилът на Шри Кришна
беше друг. (към йогини) Какво става с теб? Какво има? Хайде Тина, ела и седни от тази страна. Защо разговаряш с
нея? Иди и седни отзад. Хайде. Тя вече ми създаде много трудности в Пуна, а ето и сега… Докато говоря, моля не
приказвайте помежду си. Това е най-малкото, което можете да направите за Мен. Виждали ли сте индийци да се
държат така? Много е обезпокоително. Аз се концентрирам върху вас, а вие не се концентрирате върху Мен. Добре е
когато има нещо, за което да се посмеем. Не разбирам, защо е необходимо да разговаряте. Добре. Съжалявам, че
трябваше да ви кажа това по времето, когато говорим за Шри Рама. Шри Рама нямаше да каже това, но в Сахаджа
Йога не можете да я карате като Шри Рама. Понякога трябва да сте и като Парашурама, иначе нещата не се получават.
Ако продължим с характера Му, който беше прекрасен, ще откриете, че Шри Рама беше толкова последователен.
Каквото и да кажеше, го спазваше през целия си живот. Например казваше: „Вярвам в една жена - аика патни врата”.
Той, без съмнение, имаше много красива съпруга, много красива жена. Но Тя беше при Равана и Шри Рама остана сам.
Другите искаха да започнат един вид ягя, наречена раджасуйа ягя, която е предназначена за превземане на целия
свят. Тогава Го помолиха: „Трябва да се ожениш, защото трябва да имаш собствена съпруга”. Той отвърна: „Не мога да
се оженя, защото никоя не би могла да е като Моята съпруга. Мога да премина през този вид ягя, но не мога да се
оженя отново”. Тогава Му казаха: „Добре. Има само едно нещо, което можеш да направиш, и то е да направиш статуя
на Сита от злато и да използваш статуята, която да представлява Твоята съпруга“. Шри Рама каза: „Ще се съглася на
това”. Свали всичките си украшения и направи тази статуя, и изпълни тази ягя. Така че каквото кажеше, го следваше
докрай. Беше съвършен в Своята Дхарма. Друг случай - когато Шри Сита се загуби, Той не спеше... Никога не спеше на
легло, винаги върху Майка Земя. Не легна на легло, а спеше винаги на Майката Земя. Болката, която изпитваше по
съпругата Си, много добре е описана от всички поети на Индия. И когато накрая Сита го напусна по много загадъчен
начин - просто изчезна в Майка Земя, която Я роди – така че потъна в Майката Земя, тогава Шри Рама напълно се
отчая и скочи в река Сараю, изчезвайки в елемента Вода, откъдето беше дошъл. Като човек трябваше да се откаже от
съпругата Си. В тези контрасти можете да видите вълнообразното издигане и падане на една личност. Обществото, в
което живя, държавата, който управляваше, възразиха срещу съпругата, която е била при Равана, и всички заговориха
за това. Така че като добър цар, Шри Рама просто реши, че трябва да изостави съпругата Си завинаги. И после Я
изпрати в много красива колесница заедно с министър-председателя и с брат си Лакшмана, който Я закара и остави.
Разказа Й какво се е случило и че Шри Рама го е помолил да Я заведе в ашрама на Валмики. В резултат на това Тя
много се разстрои, но каза, че е Ади Шакти и затова не се тревожи. Просто му каза: „Остави ме тук”. Личност с много
уважение към себе си. Не каза: „Не, не! Ще отида при него. Ще го съдя! Ще отида в съда и ще взема всичките му пари.
Как смее да ме изхвърля?!” Нищо подобно. Това е благоприличието на една жена. Много любезно Тя рече: „Добре,
вече послуша брат си. Но Аз съм ти балдъза, по-голяма съм от теб. Сега се подчини на мен. И ти казвам, като твоя
балдъза, че можеш да си вървиш. Остави ме тук сама. Не желая да вървиш по-нататък с мен и да ме изселваш при
някого“. А Тя беше бременна. Ако това се случи тук, могат да се случат ужасни неща, разбира се. Но ако се случи в
Индия, съпругата ще се самоубие или няма да е в състояние да го понесе. Мисля че и двата варианта са едно и също.
Ако няма нападение, то има отдръпване. Но Шри Сита каза: „Не. Трябва да родя тези две деца. Мога да се грижа за



себе си, ясно. Той ми стори тази добрина, Аз нямам нищо. С това Моля те, кажи Му да не се тревожи за мен. Грижи се
за Него. Това е всичко, което искам“. Тя каза на главния министър (матри): „Ти трябва да се грижиш за царството.”
Вижте достойнството, вижте уравновесеността, Вижте характера, личността на Рама. Той беше наречен Мариада
Пурушотама. Погледнете и Неговата съпруга. Тя беше равностойна с Него във всяко отношение. Когато Равана Я
отвлече, толкова се уплаши от нейната Шакти, че не Я докосваше. Но Я плашеше с думите: „Ще го направя с
индийските жени. Ще го направя с жените по света. Ще направя това ужасно нещо. Ще се преродя и ще се държа
лошо.” Шри Сита му каза: „Прави каквото искаш. Не можеш да Ме докоснеш!“ Той не можеше да докосне ръката Ѝ,
беше толкова уплашен. Когато Шри Хануман донесе на Шри Рама и Ѝ предаде, Тя каза: „Да, зная чий е този пръстен.
Как е Той?” Хануман отговори: „Добре”. Шри Сита Му разказа всичко, което се беше случило с Нея. Тогава Шри
Ханумана Ѝ предложи: „Майко, мога да Те взема на гърба си. Лесно мога да Те отведа. Качи се на гърба ми и ще Те
отнеса.” Но Тя отговори: „Не. Няма да дойда. Шри Рама е смел цар. Той самият трябва да дойде, да се пребори с
Равана, да го убие, защото Равана е зъл. Тогава ще се върна с Него, триумфирайки”. Шри Сита не се страхуваше от
нищо. За Нея важното беше Равана да бъде убит. Той е зъл и трябва да бъде убит от Рама. Такава огромна смелост от
страна на една жена. Ако погледнете и двете страни, ще се учудите как характерът на една жена може да е толкова
силно нещо. Не реагира – „Съпругът ми е такъв, затова и аз съм такава. Съпругът ми не направи еди-какво си за мен,
затова правя така. Съпругът ми си отиде, с мен е свършено. Какво ще правя без съпруг?” Нищо подобно. Шри Сита
стои здраво на краката си. Каза „не“ на Хануман и държеше на позицията си: „Когато дойде Рама и убие това зло, и
изтрие злото от тази земя, едва тогава Той може да Ме вземе със Себе Си. Няма да дойда с теб. Няма да се спасявам,
няма да бягам. Нищо подобно. Ще се изправя срещу Равана”. За една жена, хвърлена в затвора на един ужасен човек,
в толкова опасно за нея място, е твърде силно да каже „Няма да си тръгна. Каквото и да опитваш, каквито и номера да
опитваш, каквото и да казваш, няма да си тръгна.” Представяте ли си?! А Равана беше направо ужàсен. Прави Ѝ
всякакви номера, но Тя запази пълно спокойствие, очаквайки съпруга Си, за да се върне. Можем ли да се сетим за
подобни жени в наши дни? Толкова удовлетворена вътрешно, така уравновесена, така изпълнена с увереност и сила.
Това е посланието на живота на Сита. Благосклонността на Шри Рама се прояви, когато започна да управлява. Той се
грижеше за потребностите на хората. За Него беше важно хората, които ръководи, да са щастливи и радостни. И се
грижеше за тях с голяма любов. Имаше двама сина, за които се грижи за кратко време, защото се бяха изгубили с
майка си Сита. И именно те Го откриха, в известен смисъл, понеже Валмики ги беше научил да пеят Рамаяна. Отидоха
в Айодхя и пееха Рамаяна. Рама вървеше заедно с тях. И един ден по време на една ягя, когато синовете хванаха коня
на Шри Рама, Ханумана откри, че е невъзможно да се бие с тези две момчета и не можеше да разбере какво става. Тук
трябва да опишем характера на великия Хануман. Той отиде при Шри Рама и Му каза: „Не мога да разбера кои са тези
две момчета. Не мога да изляза срещу тях. Не зная кои са”. И Шри Рама отиде при тях, а те стояха готови с лъкове.
Тогава Шри Сита се появи пред тях и каза: „Не можете да се биете. Това е баща ви”. Това накара Хануман да осъзнае
случващото се и той каза: „Добре, сега и аз мога да се боря с Шри Рама. Защо Те е изоставил?” Вижте сладостта на
Шри Ханумана, който беше такъв голям поклонник, такъв велик поклонник на Шри Рама и как видя, че Шри Рама е бил
несправедлив към Майка Сита. А Ханумана твърдо отстояваше позицията. Много мило от страна на Хануман, че
постъпи така. Ханумана, както знаете, е ангел Гавраил, който е невинност, естественост и динамизъм. Веднага щом се
роди, реши: „По-добре да изям това слънце, защото то изгаря народа на Индия“. И полетя и глътна слънцето. Хората
трябваше да Му кажат: „Виж, въпреки че много ни гори, Слънцето е от голяма полза. Моля Те, освободи го. Защо го
погълна?” Чак тогава Той пусна Слънцето. Целият живот на Хануман протече в служба на Шри Рама. И беше толкова
отдаден бхакта на Шри Рама. И тук има контраст, понеже Шри Хануман притежаваше навадха - навадха сиддхи, нава
сиддхи, тоест девет сили – анима, ганима, рагума и всякакви подобни. Можеше да се смалява, да се уголемява,
можеше всякакви неща. Освен тези сиддхи, имаше и огромна сила, така че веднъж Шри Рама го помоли: „Брат Ми
Лакшмана е лошо ударен. Много е зле. Просто умира. Иди и донеси специалната билка сандживани, с която искам да
разтрия главата му”. Шри Ханумана отиде на посоченото място, но не можа да намери билката, затова сложи цялата
планина в ръката си и я даде на Рама - „Избери си каквото Ти трябва. Аз не мога да я намеря“. Това е то Ханумана
Шакти. И при цялата тази сила Ханумана беше скромна и отдадена личност. Това е белег, характерен за силния
Сахаджа йоги. Всеки, който е силен, трябва да е скромен и да не проявява насилие. Махатма Ганди казваше: „Какво е
ненасилието за слабия? Какво велико има в това?” Това е вид политика или защита, която той притежава. Така че
слабият не трябва да прилага насилие, защото не може да се противопостави, не може да протестира. Ненасилието от
страна на силния е признак за истинско ненасилие. Ако силните не прилагат насилие, това означава, че са доста



уверени в своите сили. Тези, които са уверени в силите си, защо да нападат другите? Те просто казват: „Добре. Ела.
Какво искаш?“ Дори само при тези думи хората се разбягват. А онези, които са жестоки, ядосани, избухливи,
нахвърлят се върху всекиго, измъчват всички, безпокоят ги, са хората с много слаб характер. Характерът им е слаба.
Ако беше наред, нямаше да направят всички тези неща. Това е белег за човек, който е или обсебен и под влияние на
обсебването и затова го прави; или е твърде слаб и обладан от гняв, защото няма силата да понесе нищо. Най-мощна е
Майката Земя, защото има сила да понася. Мощен е този, който има сила да понася. Онзи, който няма силата да
понесе, казва: „Не мога да го понеса. Ни ми харесва това. Аз...”. Такъв човек е безполезно същество за тази земя и
понякога се питам защо Бог ги е създал. Да имате такъв човек в обкръжението си е истинско главоболие - „Не мога да
ям това, не харесвам това…” Тогава защо сте тук? И вас никой не ви харесва. Никой не харесва подобни хора и затова
са такива – не харесва това, не харесват онова. Така че силата на човек се състои в способността му да понася. Колко
можете да понесете, колко можете да издържите, без да имате усещането, че понасяте? Например, ако сте в
джунглата, сте щастливи; ако сте в палат, пак сте щастливи. Носите един или друг цвят дреха, в компанията на една
или друга раса сте, водите такъв или инакъв живот, и можете да го понесете. Силата да понасяте ви придава
калибъра, величината да имате Сахаджа Йога. Това не е нещо, което се показва, което се изстрадва. Не бива да
казвате: „Аз страдам, че съм такъв”. Не, не страдате. То е просто между другото. Ако човек иска да живее в пълен
комфорт, сред всякакъв разкош, а не в недоимък или с недостатъци, той е просяк във всякакъв смисъл на думата, бих
казала. Най-добрият начин да се освободите от проблемите е да ги нямате. В смисъл - Аз не шофирам, затова нямам
проблеми с шофирането; никога не телефонирам и нямам проблем с телефонирането; не ходя в банки и нямам
проблем с банките. Най-доброто е: „Аз нямам никакъв доход и затова нямам проблем с данъците.” Ако нещо ви
притеснява, по-добре да го нямате. Защо искате да го имате? За да го имате, а после да се притеснявате? Изглежда
много странно, че можете да се отървете от всичко на този свят, което много лесно ви разтревожва, така че не е
нужно то да виси над главите ви. Но думата „проблем” - специално в европейското общество е често срещана – не сме
я учили по английски език в този смисъл. Вижте, използвахме думата „проблем” в смисъл на „задача”, само когато
учехме геометрия – задача по геометрия – но не знаехме, че я има и в живота. Когато по-късно установих контакт с
европейското общество, чух да казват: „Няма проблем. – или - В това е проблемът”. Поне стотина пъти на ден
използват думата „проблем”. Така че за проблема решението е да нямате нещото, което го създава. Много хора идват
и Ми казват: „Майко, имаме его. В това е проблемът”. Отговарям им: „Тогава се откажете от него“. Искам да кажа, че е
лесно. Защо го имате? Сякаш искат да кажат, че нещо ги притеснява, но все още са се вкопчили в това нещо. Все едно
да се страхуваме от крокодил, обаче искаме да поставим крака си в устата му. И проблемът ни е, че крокодилът ще
изяде крака ни. Откажете се от това. Но вие търсите крокодила, отваряте устата му и поставяте крака си в нея. А после
идвате при Мен и казвате: „Майко, имам проблем. Кракът ми е в устата на крокодила”. За да си навлечете проблеми,
трябва да стигнете до тях. Без да сте се доближили до тях, как ще си ги навлечете? Хората имат много глупави,
смешни проблеми. Например някой може и да каже: „О, трябва да си изгладя дрехите“. Защо е нужно? Това не е
проблем. Носете ги както са си. Кой ви гледа? Разберете, всички други са с изгладени дрехи. Това няма значение. Ако
не са изгладени, проблемът е за тях. Ей такива глупави неща ще видите, много глупави. Но според Мене най-големият
проблем, който имате, е часовникът. Не бих казала това за Швейцария. Вижте какъв е проблемът – например трябва
да отидете на летището. Щом кажете на някого, че трябва ходим на летището, всеки започва да се суети, да сякаш ще
трябва да скача от трамплин. Всъщност Аз трябва да ходя на летището, а не вие. Но всички подскачат, разбирате ли.
Питам ги какво има. - „Майко, трябва да отидете на летището.” Ами хубаво, Аз трябва да ходя. Вас какво ви засяга? Но
е проблем. Казвам им: „Какъв е проблемът? Аз трябва да отида. Вие просто знайте, че изобщо не трябва да ходите и да
чакате на летището. А ако самолетът не дойде и не Ме вземе, няма да се върна на главите ви, не се тревожете. Ще
отседна в хотел. Не се притеснявайте”. Защо това толкова ви вълнува? Понякога хората толкова много се вълнуват, че
имам чувството, че сякаш искат да се отърват от Мен. Това е проблем за хора, които са педантично точни. Да речем,
кажа, че зная, че самолетът няма да Ме остави. Знам, защото Аз зная много неща, така че нямам никакви проблеми.
Но дори и да си мислите, че няма да стигнете за самолета, няма да стигнете. Ако го хванете – добре. Ако не стигнете
за него – добре. Къде е проблемът? Или ще ви вземе, или няма да ви вземе. Не разбирам в какво е проблемът. Или ще
стане, или няма да стане. Има ли друга възможност? Къде е проблемът, все още не разбирам? Или ще го хванете, или
не. Има само две възможности. Коя е третата възможност, която ви създава проблем? Вие Ми кажете. Да речем, че
някой Ми дължи пари. Добре. Той или ще Ми ги даде, или няма да Ми ги даде. Какъв е проблемът? Проблемът е, че вие
го наричате проблем и искате да избегнете да се изправите пред истината. Ако застанете лице в лице с истината, ще



знаете, че този човек има да Ми дава пари. Добре. Аз ще се срещна с него и смело ще му кажа: „Господине, дължите
Ми пари. Трябва да Ми платите. Ваше задължение е да Ми платите. Ако не го направите, ще допуснете грешка”. Значи,
трябва да отидете при този човек, да се изправите пред него и да му кажете. Но вие не го правите, седите си у дома и
се вайкате: „О, боже, какъв проблем. Трябва да видя; този човек не ми връща парите. О, боже”. Това е проблем - седите
си тук и си блъскате главата как ще ги получите. Ако директно се изправите пред него, ще се удивите, че изобщо няма
проблем. Или да кажем, че колата ви закъса. Ами развалила се е - слезте и хубаво се наслаждавайте, докато някой
дойде да ви вземе. Или да предположим, че не ви вземат. Добре - останете там през нощта. Какво има? Няма да ви
изяде някой тигър. Пък ако тигърът трябва да ви изяде, ще ви изяде. Къде е проблемът? Все още не мога да разбера.
Не мога да го вия. Ако трябва да ви изяде тигър, това вече е предопределено. Във всеки случай никой не умира. Ще се
родите отново. Ако погледнете от този ъгъл, ще разберете, че повечето проблеми не съществуват. Те са като
балончета, създадени от собственото ни мислене, от вълните на нашето мислене. Това е проблемът, онова е
проблемът… Както днес казаха, че няма зала за определена дата. Добре. Залата къде е? Там си е. Ако няма зала на
разположение, нека се съберем на открито. Начинът, по който Шри Рама ви показва, е най-хубавото. И нека видим по
какъв начин ни е помогнал? Чрез Своя характер, чрез Своето равновесие, мир, кротост и благост Шри Рама ни е
показал как царят трябва да е добронамерен и в същото време да е много любящ съпруг и много любящ баща, и
човек, който живее според дхарма. Освен това Той слезе чак до Махаращра. Уреди всички тези неща, така че да може
да върви бос до Махаращра, за да вибрира земята, защото един ден Сахаджа йогите ще дойдат в Махаращра и земята
там трябва да е вибрирана. В Айодхя никога не си сваляше обувките, защото беше царят. Но когато и двамата с Шри
Сита отидоха в Махаращра, си свалиха обувките, за да я вибрират. По пътя Той видя една жена, прокълната да бъде
камък, Ахилйа и само с едно докосване я върна към живота. По такъв начин, едно по едно, сякаш между другото - но
това беше целта на живота Му - Той подпомогна големите достижения вътре в нас. Това е Шри Рама. Шри Рама е
израз на пранава – жизнения дъх, който поемаме. Когато този жизнен дъх се нагорещи, трябва да знаем, че вече не
сме едно с Шри Рама. Хладен въздух трябва да излиза от носа и устата ви. Не зная как е при вас, хора, но при Мен това
е така през цялото време. Когато сте ядосани, ноздрите се разширяват, подуват се и горещият въздух, горещите думи,
разгорещени очи – всичко се повдига така, навива се и ставате свирепи Равана, защото сте забравили красотата в
природата на Шри Рама. Това, което Той е направил за нашето Дясно Сърце, е най-великото нещо – дал ни е
бащинството вътре в нас, защото Шри Рама представлява бащинството. Вие трябва да решите какъв баща сте. Хората,
които не са добри бащи, развиват проблеми в дясно Сърце. Също онези, които не са добри съпрузи, развиват блокаж в
дясно Сърце. Дясно Сърце е толкова важно, защото - особено на Запад, където климатът там е странен и вие трябва
да си стоите вътре в стаите през цялото време и съвсем се изсушавате отвътре - ако не притежавате благостта,
топлотата, тази приветливост на Шри Рама, получавате едно нещастие – астма. На Запад толкова много хора умират
от астма. На всичко отгоре се карате със своите съпруги, тормозите ги, взимате им парите, мамите ги в парите и по
всякакъв начин ги измъчвате, и тогава става още по-лошо. Така че можем да кажем, че има нещо общо с парите. В
смисъл че Ситаджи беше Шри Лакшми и Тя беше силата на Шри Рама. Затова Шри Лакшми ви се сърди, когато сте
лоши бащи или лоши съпрузи. Ето защо Грухалакшми е много важна. Но жената трябва да бъде наистина
Грухалакшми. А не да е опърничава и да очаква съпругът й да е мил с нея. Тогава тя разваля всичко, много е лошо.
Жената трябва да е Грухалакшми – красива жена, с много мил характер и да говори със съпруга си по много санкоча
начин, а също да се грижи за децата, да се грижи за семейството и за гостите, които идват в дома й. Но ако
поощрявате и тичате подир жени, които не са добри – тоест, колективно да са добри – ако те не действат добре в
колектива, ако са агресивни в колектива, ако тормозят другите в колектива, то те изобщо не трябва да се поощряват, а
както казва Тулсидас, трябва да бъдат набити. В днешно време подобно нещо изглежда много лошо – ако се каже, че
жените трябва да бъдат набити, в случай че притежават качества, които ги правят негодни да бъдат Грухалакшми.
Разбира се, не е нужно да се прилага бой. Като казвам това, имам предвид, че трябва да изкарате всички тези бадхи
вън от жените си. Много е важно, иначе ако не успеете да държите съпругите си в правия път, накрая може и вие да
получите блокажи в дясно Сърце и астма. Тъй като вие с вашите съпруги сте част от обществото, а то има определени
закони, които са много важни. Има неща като шри дхарма, пати дхарма, мата дхарма, пита дхарма. Всяко нещо си има
дхарма. Мъжете, които измъчват съпругите си, имат много лошо Сърце. Но и онези, които стават играчка в ръцете на
съпругите си, също имат много лошо дясно Сърце. Трябва да бъдете в равновесие. Ти си съпругът, а тя е твоята
съпруга и двамата сте отговорни за поддържането на много добри семейни отношения. Това не е едностранно
действие. Не е само мъжът или само жената, а и двамата трябва да имат такова поведение, че да действат според



натурата си на мъж и на жена, и да се уважават взаимно, да се обичат, да споделят всичко един с друг, и да
съществуват по такъв начин, че хората да виждат двете колела на колесницата – едното отляво, другото – отдясно.
Да няма неравновесие. Те са равни, но не са еднакви - много пъти съм ви казвала. В случая с Шри Рама, Той напусна
Своята съпруга. Що се отнася до Сита, Тя също Го напусна. Но Тя Го напусна така, както една жена би го сторила, а и
Той Я напусна така, както един мъж би трябвало да постъпи. А и Тя Го напусна по подходящия за една жена начин. А
Той го направи по подходящия за един цар начин. По същия начин, когато една жена действа, трябва да прави това
като жена. Може и да го направи като мъж, но тя трябва да е жена, а мъжът трябва да бъде мъж. Ето това е Мариада
Пурушотама - Този, който е най-висш измежду мъжете, който е всички мариади, всички граници, които съблюдава.
Тези граници са такива, че не ви позволяват да налагате властта си върху други или да заемате местата им. Например,
виждала съм, че онези, които са агресивни, също се перчат на нашите програми, обикновено са винаги пред Мен. Щом
отворя вратите, те ще стърчат някъде там. Обикновено са първи във всичко. Това не е мариада. Трябва да бъдете
назад. Имате лидери, те могат да седнат отпред. А вие се опитайте да минете назад. „Искам да съм пръв.“ Тогава
казах: „Едно от първото”. Знаете гатанката „колко е първо от първото”. Така че ставате „първо минус първото” и точно
това се случва, когато се опитвате да се перчите. Добре ги познавам всичките тези. Най-почтеното нещо е да сте
отзад. А не да излязат отпред първи, да стоят близо до вратата, когато Майка идва, разбирате ли. Веднага щом видя
подобен човек, си казвам: „О, пак ли той?!”. Има някои, които правят аарти, просто за да се перчат, хвърлят цветя, за да
се покажат. Все трябва да са първи и по един или друг начин получават постове, поради това че се изтъкват и
настояват. Лидерите трябва да внимават и да не дават подобни задължения на хора, които наистина много Ме
разстройват, поради тяхното нахалство и перчене. Днес трябва да кажа едно нещо и то е, че при тези обстоятелства
трябва да решим, че ако лидерите нямат съпруги, които са скромни, приветливи, състрадателни и са като Груха
Лакшми, и са много благи в колектива, ще трябва да оттеглим съпруга и съпругата от позицията на лидера. Не можем
да имаме лидери, които имат ужасни съпруги. Не можем, защото жената на лидера е като майка. Описани са пет вида
майки. Една от тях е съпругата на гуруто, тоест на лидера. Ако лидерът има съпруга от неподходящ вид, при всички
случаи е по-добре да се оттегли. Да подобри жена си, да направи всичко възможно. Докато тя не се оправи, съпругът
не може да е лидер. Това е много важно, тъй като съм виждала съм как такива жени дърпат мъжете си надолу и не
само това, но понижават нивото и на Сахаджа Йога, на Сахаджа йогите и на цялата организация на Бог. Така че трябва
да се внимава, а жените трябва да разберат, че ако са съпруги на лидери, трябва да бъдат изключително добри,
приветливи, щедри, споделящи, грижовни и съвсем като майки. И не бива да търпят глупости, а да коригират, когато
хората постъпват неправилно. Никога не бива да докладват на своите съпрузи, не бива да поемат отговорността да
вършат неща, за които се предполага, че не следва да вършат. Ако не са на това ниво, не са полезни за хората и няма
защо да се гордеят, че са съпруги на лидери. От живота на Шри Рама научаваме много, а също и от живота на
Ситаджи. И двамата са направили толкова много за нас, пораждат такъв прекрасен живот. През целия си живот
страдаха ли страдаха. Живяха по селата, живяха в гората. А докато бяха цар и царица изобщо не знаеха какво е
неудобство. Пътуваха по целия път боси. Преминаха през всякакви мъчения в живота. Сита беше отвлечена от Равана,
който беше ужасен мъж. Тя трябваше да живее при ракшас. Можете ли да си представите? Тя живя при ракшас и там
показа Своето величие. Характерите с различна природа, като Сита и Шри Рама, показаха допълващите се качества,
които имаха, много допълващи се. И ако са такива, отношенията между съпрузите в Сахаджа Йога са прекрасни. Така
трябва да бъде. Намирам някои хора за много мили. Но съпругите им понякога са много трудни, надменни или много
злонамерени, заядливи, егоистични. Не можете да израснете в Сахаджа Йога с тези качества. Късмет и шанс е, че
съпругът ви е лидер, че е най-висшият човек сред вашата нация в Сахаджа Йога и вие трябва да бъдете на нивото на
неговите възможности, способности и име. В противен случай нямате никакъв авторитет. Ето защо трябва да ви кажа,
че в деня Дашера трябва да решим, че в Сахаджа Йога ще имаме Рамараджа (царството на Рама – б. р.), където има
благосклонност, има любов, състрадание, сигурност, мир, радост, дисциплина сред нас. Цялата дисциплинираност е
вътре в нас. Това, което казвам за Шри Рама, е, че самият Той се е вместил в рамките на дисциплината на мариадите.
По същия начин самите ние трябва да се вместим в дисциплината на мариадите. Чудесно е, че това трябваше да се
случи в Швейцария, защото тя най-много се нуждае от благословиите на Шри Рама. Начинът, по който вървят нещата в
тази страна – тези много егоистични, недобронамерени дейности, които се извършват тук – разоряването на всички
бедни нации чрез подобно егоистично отношение, много тесногръдо отношение, на много ниско ниво отношение към
парите им на бедните страни. Важно е, много е важно за нас днес да се помолим за освобождението на сърцата на
онези хора, които направо изкормват. В тези модерни времена няма войни, но финансово тези хора изкормват



народи, убиват ги, като ги лишават от собствените им пари и от собствените им блага. Затова, ако трябва да настъпи
Рамараджа, то Рама трябва да се роди в сърцата на хората, които са начело на тези дела. И ето как трябва да се
помолим на Шри Рама: „Бъди добър и състрадателен, така че да можеш да се родиш в сърцата на тези хора.” Бог да
благослови всички ви! [реч след пуджата] И медитирайте, сутрин и вечер. Така би трябвало да разберете
темперамента на колектива. Ако не сте много колективни, ако не може добре да говорите с другите, ако не можете да
се държите приятелски с тях, ако откриете един вид вътрешни задръжки или бариера, то знайте, че имате нужда от
повече колективност. Въпросът не е колко Ме обожавате и колко Ме обичате, а доколко сте Сахаджа йоги. Това е
много, много важно за всички вас – да бъдете велики Сахаджа йоги. Това е Моят стремеж. Само за това ви моля.
Всъщност, както знаете, Аз съм самотна личност, самотна в живота и искам спътници. От вас може да излязат
спътници, но вие трябва да бъдете на ниво, за да бъдете Мои придружители. Сигурна съм, че определено ще
достигнете това ниво. Чрез скромност, любов, състрадание, откритост и мекота на характера, чрез топлота в изказа в
сърцата си. Ще дойде ден, когато ще видя всички ви, красиво сплетени – без изобщо да се карате, без да спорите, без
да анализирате; това не е нужно. Няма нищо за спорене. Ако откриете някой, който се кара с вас, по-добре кажете на
лидера. А не да се карате едни с други, а на следващия ден да кажете едно „извинявай”, и – край. Това е много
махленско. Не следва да се карате, не следва да се разправяте. Най-много може да се помайтапите леко с някого. Би
трябвало да живеете по един открит начин, но „открито” не значи да се захванете с всичко лошо и неприлично и да се
държите непристойно. Знайте, че сте йоги. Това е много специална категория хора, които трябва да имат собствено
достойнство. Не може да се държите евтино, не може. Каквито и да са вашият произход, минало и всичко останало,
забравете ги. В настоящия момент пред Мен седят големи йоги джана (хора йоги – б. р.) и се покланям на всички вас.
Нека Бог да ви благослови всички. Искам да благодаря на Сахаджа йогите от Швейцария, че организираха това така
прекрасно, цялото. Все още се чудя дали са направили този стълб за нас. Не мога да си представя как е направен. И
всичко се получи толкова добре. И се чудех за този страхотен сингхасана (трон – б. р.), който са направили за Мен.
Правят всичко от сърце, изпълнени с любов към Мен. Даже и да са купили златото – добре, понеже са го направили от
сърце. Ще оставя всичко това на европейците и на англичаните, за да го използват за пуджите тук. Понеже зная, че
само вие Ми принадлежите, нищо друго. Бог да благослови всички вас. Нека Бог да ви даде цялата сила, цялата
смелост, цялата мъдрост да бъдете големи Сахаджа йоги днес. [един Сахаджа йоги казва нещо] Шри Матаджи: Зная,
знам го. Всички онези, които искат да дойдат в Индия, трябва да си дадат имената колко е възможно по-скоро. Онези,
които искат да се оженят, също трябва да си дадат имената и да попълнят формулярите честно. Никой не бива да крие
нищо. По-добре е да сте открити в Сахаджа Йога. Благодаря ви. Сахаджа йоги: Шри Матаджи, малко авантюристично е
това, което направихме, но се надявам да се съгласите. Имаме усещането, Шри Матаджи, че само като индивиди – да
кажат и другите – ние не можем да изразим нашите чувства на благодарност към Вас, защото сте прекалено
по-високо над мен, над нас. Така е невъзможно чрез думи да изразим това величие, което сте ни дала. Така че си
помислихме, че трябва всички ние, братя и сестри – понеже сме обединен колектив, обединени сърца – да имаме
такова качество на изразяване на нашата благодарност, че Вие да я получите при всички случаи. И понеже днес е
коронацията на Шри Рама, то е - разбира се - и Вашата коронация, Шри Матаджи, а в короната има някои малки
скъпоценни камъни, за които не Ви казахме, Шри Матаджи. Шри Матаджи: Видях всичко, Аз не пропускам нищо.
Сахаджа йоги: (чува се неясно) ... би трябвало да е малко различно от сърцата на Вашите деца и израз на
благодарността за Вашата закрила, любов, величие, и ... не знам. И второто нещо е, че не усещаме, че чрез тази
коронация, Вие сте царицата. Вие сте Кралицата на вселената. А ние сме Вашите поклонници, ние сме вашите ученици.
Така че ако ни е позволено да Ви коронясаме, това значи, че трябва да имаме пълната вярност, преданост и отдаване.
Иначе как можем да Ви постави корона? Няма да сме в състояние даже да достигнем главата Ви, защото тя достига
Вселената. Така че в сърцата си се опитахме да поднесем песните, малко стихове, някои дребни неща, Шри Матаджи.
И някои снимки и Ваши фотографии. А чрез тези неща, каквото и да е качеството им, Шри Матаджи, съм сигурен, че
всички ние ще сме в състояние да дадем този обет за пълно подчинение, пълна вярност, пълна благодарност към Вас.
И накрая, си помислихме, че чрез представянето на Вашите фотографии, чрез някои стихове и чрез музика бихме
могли да изразим това, което аз не мога да изразя – нашата любов към Вас, Шри Матаджи. Шри Матаджи: Благодаря
ви.
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Пуджа за Макар Санкранти (Шри Сурйа) Бомбай, Индия – 10 януари 1988 г. Смятам, че Ми се отдава невероятна
възможност да ви срещна отново в Бомбай, когато вече сте на път към страните си и да направим една по-специална
пуджа, като днешната. Това е пуджа в чест на слънцето и се нарича Макар Санкрант. Макар е Тропикът на Козирога,
Макар означава „козирог”. Сега Слънцето се придвижва от Тропика на Козирога към Тропика на Рака и това винаги се
случва на една и съща дата, защото е свързано със слънцето. Това е единственият празник, който е с фиксиран ден в
индийския календар, защото се отнася до слънцето. Но този път, не знам защо, се пада на петнадесето число от
месеца, а винаги било на четиринадесети. И така, от днес нататък настъпва промяна, сезоните се сменят. През шест от
месеците през годината слънцето се движи към южното полукълбо и го сгрява, а от утре се придвижва към Северното
полукълбо. Така че днес е последният ден, или както казваме, най-студеният ден, според индийските разбирания.
След това ще започне да става по-топло и ще можем да правим всякакви благоприятни неща, всякакви благоприятни
неща могат да се предприемат след тази пуджа, през лятото. Въпреки че е много горещо, хората все пак искат
слънцето да ни управлява, да ни дарява топлината си, защото само благодарение на него всички зеленчуци, плодове,
всичко расте на полето. Ето защо шестте месеца, в които слънцето не е тук, се наричат Санкрант, което значи
“бедствие”, в известен смисъл. И това е периодът, когато в европейските страни, даже в Англия или Америка, има
месеци на бедствие, защото слънцето го няма. Дори и тук се приема същото - днес е денят, който бележи края на
Санкрант, т.е. края на бедствието. Обикновено хората раздават нещо сладко за ядене, което е смесено със сусам,
защото той има загряващ ефект. И понеже днес е най-студеният ден, искат да ви дадат сусамови семена и да ви
помогнат да задържите топлината в себе си, и да се настроите за топлите дни, които идват. Всички тези неща, които се
правят, са в известна степен на грубо, на чисто физическо ниво, за да запазят хората достатъчно топлина в себе си.
Казва се, че на този ден хората трябва да дадат израз на топлината на любовта, защото това е най-студеният ден.
Затова си пожелават: “Ние ти даваме нещо специално, за да ни кажеш нещо мило, сладко. - “гоад, гоад бола”, което
значи “Кажи ни нещо мило, сладко”. Хората, които живеят в страни с по-топъл климат, са по-мили от тези в страните с
по-студен, където природата е много неблагосклонна към тях. Не ги обвинявам за нрава им, защото природата е
много неблагосклонна. В Индия можете да живеете навсякъде - под някое дърво, в гората, навсякъде може да се
живее безгрижно, стига да има вода за пиене и за къпане. А също така не се сблъскваме с един проблем, който е
налице в другите страни по света, където ако се налага да излезете, ви отнема 15-20 минути да се облечете. Тук просто
излизате навън, може да държите домовете си отворени през лятото и няма никакви проблеми, що се отнася до
природата. Природата е много мека през летния период, защото дърветата са окичени със зеленина, хората се
чувстват щастливи и всички дейности се осъществяват предимно с енергията на слънцето. Но на Запад, както сте
забелязали, слънцето е доста по-малко. Ето защо хората се задържат повече вкъщи, използват изкуствено отопление,
вратите са затворени, сърцата са затворени и е много трудно за тях да общуват с другите. Колкото пò на юг слизате,
дори и в границите на собствените си страни, откривате, че хората са по-топли, по-обикновени, много гостоприемни.
Благодарение на слънцето сърцето ви става по-отворено, по-гостоприемно. От гледна точка на Сахаджа Йога,
страната на Слънцето е дясната, а на Луната – лявата. Бидейки на страната на Луната, човек може да желае нещо, но
не и да действа. Освен това, ако се отдадете прекалено много на Лявата страна, това може да има разрушителен
ефект. Защото ако си седите вкъщи и нищо не правите – а тези дни има и безработица, например нямате работа –
тогава започвате да мислите прекалено много и това мислене представлява енергията на желанието, която е на лице,
но няма действие. А без действие тази енергия може да стане много разрушителна. Ето защо се казва: “В празен ум... в
празен ум дяволът работи.” Там, където хората могат, но не действат, не предприемат нищо, това може да има много
разрушителни последствия... Положението е различно в топлите страни и в онези, които не са топли. Но на местата,
където е прекалено топло, като Африка, има усложнения, поради прекалената топлина. Ето както например тропикът
на .... искам да кажа екваторът, който минава от там, загрява тези територии до такава степен, че те са обрасли с
джунгли, с много високи дървета и всичко до такава степен е покрито с растителност, че е невъзможно никаква
светлина да проникне и е много тъмно, пълен мрак. И така, и тази крайност не е добра, точно както и прекаленият
студ. Там живеят хора, но съвсем естествено, поради факта, че слънцето е по-малко, те не израстват много, може да са
много примитивни и да са доста агресивни, например да научават разни неща от животните и да са доста агресивни. И
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така, трябва да се намери балансът, а той се изразява в това, че трябва да желаем и да действаме. Проблемът с
атмосферата, в която съществуват хората, е, че съществува разделение на труда, според Мен - една част от държавата
мисли, а другата действа. При такива обстоятелства нищо не сработва. Така че трябва да се намери равновесието, в
което Сушумна работи. И така, Сушумна нади е там, където е екваторът – не, не екваторът, а оста на Майката Земя.
Оста на Майката Земя е Сушумна и това е, което трябва да действа, а когато опре до тази ос, то трябва да знаем, че
трябва да стоим на нашата ос. И така, това, което балансира, е оста и ние сме на нея. Всъщност не съществува, няма
някакъв голям прът вътре в Майката Земя, който да наричаме ос. Няма такъв материален обект, който да наричаме
ос, а енергията, силата, работи по такъв начин, че Земята се движи с невероятна скорост всред огромната космическа
бездна. Тя не само се движи, но и създава за нас деня и нощта - през деня работим, а през нощта спим и това ни
балансира. Също поради това, че се движи по такъв начин около слънцето, половината от страните получават
слънчева светлина през лятото, а другите през зимата. Това е оста, която се движи и осъществява всичко. Освен това,
тази ос държи Земята на нужното разстояние от другите планети и движещи се космически тела. Тази ос е интелектът
на Майката Земя. Тя е не просто интелектът, а и ароматът, и в добавка е Сушумна нади на Майката Земя, може да се
каже. Благодарение на оста съществуват всички тези свайамбху и се случват такива големи явления, като
земетресения и други подобни. Оста е тази, която предизвиква движение. Тя е енергия, можем да определим оста
като енергия, която раздвижва лавата в различни посоки и излиза на повърхността в различни точки, предизвиквайки
земетресения и появата на вулкани. Всички тези неща се случват, защото оста има усета какво трябва да се направи.
Оста е тази, която ни обича. Тя е причината, поради която имаме сезони. Те са създадени по такъв красив начин, за да
имаме различни видове храни, за да има разнообразие. Ако топлината от Майката Земя изчезне, тогава на Земята
няма да има нищо, всичко ще замръзне, ще има само сняг, няма да имаме храна, нищо и тук ще заприлича на Луната.
Това беше нарочно направено: първо, Майката Земя беше създадена благодарение на топлината на Слънцето, така че
можем да твърдим, че то е бащата на Майката Земя. След това тя беше докарана много близо до Луната, което я
охлади; охлади я изцяло, всичко се покри със сняг. След това отиде по-близо до Слънцето и беше доведена до тази
точка, където можеше да започне да се заражда живот – ето как всичко беше организирано прекрасно, за да може да
се появи животът. След като животът започна да се развива, знаем как постепенно се формира въглеродът.
Въглеродът се формира благодарение на същата тази ос, тъй като в оста има топлина, енергията на топлината
превръща растенията във въглерод. В последствие този въглерод ляга в основата на, можем да кажем, в появата на
въглехидратите, или можем да кажем, на цялата органична материя. Но за да създадем живота, имахме нужда от още
нещо, което да помогне – азотът. А той - може би ще се изненадате - също е продукт на същата ос, на нейното
движение. И когато се появи азотът, той ни даде аминокиселините. А когато в нас се появиха аминокиселините,
тогава ние започнахме живота си от амебата и така нататък. Разбира се, тези процеси се случваха в океана, беше
създаден азотът и се появи животът, а след това той излезе от водата и ето как се появиха аминокиселините. След
като те бяха на лице, появата им доведе до различните комбинации и пермутации и различни форми на живот.
Майката Земя е играла много важна роля чрез своята ос. По подобен начин оста в човешките същества е най-важното
нещо. Ръководният принцип в нашия живот е нашата ос. Ние трябва да се придържаме към оста си. Тези, които не се
придържат към нея, са повече в ляво или повече в дясно и са напълно готови за разрушение, защото ще бъдат
разрушени или от прекалената им десностранност, или от прекалената им левостранност. Така че трябва да се
отнасяме подобаващо към нашата ос. Онези хора, у които оста не е наред, могат да имат проблеми с различни чакри
или с някои човешки качества. Човек, който прекалено много протяга оста си, отмята глава назад, и е много
десностранен и създава проблеми със своето его; а тези, които са силно приведени напред, в поза на робско
подчинение, също така вървят към разрушението си. Между тези два типа хора са налице големи проблеми, като
единият се опитва да доминира другия, а когато започнат да доминират някого, те всъщност разрушават както себе
си, така и онези, които доминират. Ето например, знаете, че англичаните дойдоха и ни управляваха. Знаем, че
французите управляваха други хора, а португалците отидоха и управляваха други народи. Но всичко, което направиха,
за да ни доминират, си има двойна реакция. От една страна, поради това че бяха потискани, индийците станаха много
раболепни, дори и днес са много раболепни и у тях не е налице тази независима ос, която би трябвало да имат. Те са
много раболепни. Особено когато отидат на Запад, много съм изненадана, че когато индийците емигрират, стават
много раболепни, виждам. Правят какви ли не раболепни неща, за да се харесат на хората от бялата раса. А те, белите,
се превръщат едва ли не в обект на обожание в Индия. Това накара егото на бялата раса да нарасне още повече, то
стана още по-голямо, и това, което се случва днес – виждате - е, че цялото това его ги разрушава. Те са на ръба на



разрушението, заради егото си. А то е толкова неестествено и толкова повърхностно. Трябва да осъзнаем, че
най-доброто в човешките същества е тяхната ос и всеки има своята ос, и ние трябва да я уважаваме у всеки човек. В
Сахаджа Йога Аз не ви познавам толкова по лице, колкото по вашите чакри, по вашата Сушумна, какъв Сушумна канал
имате. Ако имате дълбока Сушумна, Аз ви приемам за дълбока личност. Ако вашата Сушумна е повърхностна, то Аз ви
разпознавам като такъв човек - с повърхностна Сушумна. И дори и да направите нещо, което например е много добро,
много хубаво или ако говорите за Сахаджа Йога, или имате много познания за нея и казвате неща, които обикновено
биха смаяли всеки, сякаш вие сте господарите на Сахаджа Йога, Аз знам колко сте дълбоки. Така че дълбочината в
тази ос е много по-важна от всичко друго. Оста ви трябва да е много дълбока. Но вие бихте могли да кажете: „Но,
Майко, оста е даденост, как може да е дълбока?” Вижте, оста е създадена в човешките същества, тя е като хартия
навита три и половина пъти и се намира вътре в Брахма нади - можем да кажем - колкото косъм и от Кундалини може
да премине едва толкова, колкото косъм. Но ако даден човек притежава дълбочина, Брахма нади е по-голям, а
останалите, които са навити един в друг, са по-тесни; докато при хората, които не притежават дълбочина, външните
гънки са по-широки, а вътрешната част е малка. Такива хора могат да дават вид на много динамични, много
интелигентни, много умни, да изглеждат много красиви личности, но всичко това е отвън, а отвътре не притежават
дълбочина. Ако са дълбоки вътрешно, всичко, което правят, е красиво. Те излъчват радост, те носят радост. А ако
срещнете човек от първия тип, той може да изглежда радостен, но радостта няма да притежава истинска дълбочина,
всъщност по-скоро ще убива радостта. И така, важно е да направим нашата ос по-дълбока и именно в това ни липсва
достатъчно усърдие, в това трябва да вложим подобаващи усилия. Някои хора по принцип имат много дълбока ос, а
други притежават, бихме казали, изключително ограничена. Такава ос трябва да порасне. Ето, когато дойдете на Моя
пуджа, Аз я удължавам, това е факт, но е нещо временно. За да я поддържате, трябва да работите вкъщи, а също и в
колектива. Вкъщи трябва да работите като медитирате. Но на това трябва да се отдава нужната сериозност, не да е на
майтап, повърхностно, глупаво – не е това начинът. Трябва да се прави много сериозно, в смисъл че вие сте се
нагърбили с една задача, изискваща себеотдаване, това е нещо медитативно или ако искате, го наречете молитва към
Бог, или пуджа на Бог. Трябва да се отнасяме почтително, защото почитта е ключът към успеха. Ако нямате
себеуважение и не изпитвате такива чувства към другите, не можете да постигнете това. Но на първо място трябва да
почитате живота си - „Как живея живота си? Къде го пропилявам? Защо го пропилявам? Защо нямам дълбочина? Все
пак животът ми трябва да има някаква цел. Преследвам ли целта си, правя ли го наистина?” Ако всички тези неща
изникват в главата ви, ще осъзнаете, че е много лесно да се преборите с егото си, защото обикновено хората се карат
за много незначителни неща. Дори и в Сахаджа Йога съм виждала хора да се карат за толкова глупави, напълно
безполезни неща. Звучи глупаво дори да споменавам как хората спорят за дребни неща и се карат. Но един човек,
който има дълбочина, дори и да не говори много, дори и да не се изтъква много, дори и да не е много на предна линия,
той излъчва чрез дълбочината си, защото чрез него мога да работя по-лесно. И така, за да се развие това, трябва да
медитирате – важно е да медитирате всеки ден, всеки ден, всеки ден. Може да не ядете един ден, може да не спите,
може да не отидете на работа, но трябва да медитирате всеки ден. Това е същественото нещо, за да се развитие
централната стеснена част в по-широка. И когато това се случи, когато във вас започне да се развива този канал,
първото нещо, което ще забележите за себе си, е, че не се интересувате от удобства, не се притеснявате за абсолютно
нищо, за нищо материално. Каквато и да е ситуацията, вие сте над нея, просто не се притеснявате, каквото ще да
става. Просто не искате да се обвързвате с нещо, което е далеч от вашата природа. Просто се измъквате от нея,
мислейки си: „Господи, много ми дойде, просто не ме интересува повече.” И така цялото ви внимание се придвижва
навътре. Когато вниманието ви започне да се придвижва навътре, тогава то се разраства повече. Вътрешната част,
която се нарича Брахма нади, започва да се разраства все повече и повече. За някои дребни, незначителни неща - като
например това, че съм споменала или не съм споменала някого - хората започват да го преживяват: „О, защо Майка не
спомена моето име?”. Това е нещо толкова дребно, че не е от значение. Докато вашата ос е дълбока, вие сте с Мен, Аз
съм с вас, ние сме напълно едно цяло. Но някои външни неща се намесват, като: „Тя даде такова хубаво сари на друг,
на нас никога не ни е давала такова сари, не е правила еди-какво си.” Ако всички тези неща ви идват на ум, то тогава е
съвсем вярно, че нещо ви липсва. Или ако започнете да се оплаквате: „Отидох там и трябваше да пътувам с автобус, и
да стоя не знам къде си”, това показва, че напълно ви липсва спокойствие. Това разширяване на оста ви утешава.
Това е нещото, което ви омиротворява и ви кара да се чувствате удобно при всички обстоятелства, във всяка позиция,
при всеки начин на живот и вие не се стремите към каквито и да е други удобства. Това трябва да се развие чрез
медитативните ви усилия. Второ, трябва да помним, че Сахаджа Йога днес е колективно събитие. Прави ми



впечатление, че мъжете индийци никога не правят нищо със собствените си ръце, което е нещо погрешно. Понеже те
въобще не използват ръцете си, колективът им е много, много слаб; индийците имат най-лошия колектив. Ако ще
имате ашрам, не виждам смисъла да го строим, никой няма да живее в него. Те искат да си имат собствени къщи,
собствени семейства, собствени деца; за колектив те са най-лошите от всички. Причината е, че индийците не правят
нищо с ръцете си. Не могат да заковат дори един пирон – мнозина са такива - да не говорим да поправят нещо. Те
стоят с ръце на кръста и само ще нареждат на другите да работят. На марати има една много интересна приказка,
която гласи: „Да подкарваш козите от гърба на камилата”. Това е нещо много типично за индийските мъже. Нищо не
могат да поправят, нищо не могат да направят. Ако, да речем, някой застила нещо, те просто ще стоят така, ще гледат,
никога няма да се заемат да помогнат. За всеки Сахаджа йоги е от значение това, което наричаме шрамадаан. Трябва
да правим някакъв шрамадаан. Шрамадаан означава полагането на някакъв труд и това е, което ни липсва. Що се
отнася до това, най-добре почистете къщата си, почистете пред къщата, направете градина отпред, боядисайте къщата
си, направете нещо с ръцете си, а ако толкова няма какво да правите, срешете косата си или нещо подобно. Започнете
с това, което ви е най-лесно, но не смятам, че мъжете правят дори това. Не се бръснат сами даже, някой друг го прави,
какви мързеливци само! Противно на това, хората на Запад използват ръцете си. Поради това, разберете, че
използват ръцете си, те са много колективни. Така те печелят точка, защото са колективни, докато индийците печелят
точка, защото са индийци и имат цялото това наследство, и имат познанието за Кундалини, за Ганеша, те знаят
всичко. Така че те печелят точка заради това. И ето Лявата страна представлява желанието, Дясната е страната на
действието, и пак се връщаме в същото положение – на дисбаланс - където на Запад действат, а тук само мислят - “ще
направим еди-какво си”- планират. Всичко се планира, но нищо не се довършва до край. Само планирате ли,
планирате. Ето в Делхи строим ашрам вече, ако не се лъжа, десет години. Направо като Тадж Махал, казвам ви. Много
е трудно да се разбере защо им отне толкова време, когато мястото не е голямо. Причината не е само в Сахаджа
йогите, но и в други фактори, защото всички са така, всичко се отлага, всичко се оставя за утрешния ден - „Това ще го
свършим утре.” А тогава един ще дойде, друг няма да дойде. Нещо като задачите, които имахме в училище - отговорът
не се получава, не можем да напишем доказателството. Виждате ли –строяхме една къща, трима дойдоха да работят,
един избяга. Тогава двама дойдоха, един остана, а други двама избягаха; най-накрая пет човека дойдоха да работят, а
двама избягаха. Така че, пита се, как и кога ще бъде завършена къщата? Никога! Ако хората бягат така, никога няма да
се довърши. Ето така стоят нещата. Така че това, което ни липсва, е колективност. Казвах, че индийците трябва да
намерят място, където да могат да посадят нещо. Да купят някакъв парцел, където ще могат да отидат и да посадят
няколко хубави смокини, да ги поливат заедно, да се грижат за тях заедно. Индийките са по-добре в това отношение.
Те вършат много работа, що се отнася до готвенето и всичко подобно, но им липсва другата част. Другата част е
интелектът, другата част е мисленето. Ако мислят, то това е само: „Съпругът ми харесва това, трябва да му го сготвя.”
И ако да речем, едно ястие е с лимон, а вкъщи няма лимон, тази жена ще се щура напред-назад наоколо, за да намери
лимон за съпруга си, иначе той няма да яде. Няма значение, няма нищо лошо ако не яде веднъж. Но жените се стараят,
защото знаят едно, разбират само едно - че трябва да се грижат за небцето на мъжа. Освен това жените в Индия са
много благоразумни, защото тук мъжете са истински тигри - всички съпрузи са като тигри - така че трябва да ги
храните, иначе един господ знае кога тигърът ще скочи върху вас. В Англия и Америка нещата стоят точно обратното,
виждала съм го – съпрузите са като жертвени козлета, а жените като тигри. Индийските жени, които се влияят от
Запада, са също такива и дори и обикновени жени, когато отидат на Запад, стават като тигрици. Странно е как веднага
си променят позицията, дори и да не носят дънки и други подобни, но стават такива. Така че този дисбаланс в
човешкото същество започва, когато то не разбира, че вие трябва да сте оста на Майката Земя, а не на Козирога или
Рака. Този баланс се постига чрез нашата дълбочина и тя трябва да се увеличи. Не просто да говорим за нея, или за
Сахаджа Йога, а чрез истинска сериозна медитация, да я постигнем чрез сериозна медитация. Второ, трябва да
вършим колективна работа. Ето например в Индия имаме архитекти. Те никога нищо не са пипали със собствените си
ръце. Само седят и чертаят, и това е всичко. „След като чертежът е приключен, прави каквото си искаш.” И тогава
идват проблемите, практическите проблеми; те не могат да заковат един пирон. Всички са, както ги наричат, „бели
якички”. Напълно безполезни за каквато и да е ръчна работа. Не могат да извършат каквато и да е ръчна работа. Дори
и да се налага да вдигнат един от тези столове и да го разгънат, обикновено не могат да се справят. Така че при тези
обстоятелства трябва да знаете, че ние идваме от едно напълно разрушено общество, що се отнася до колектива. Така
че нека да бъдем колективни. Нека се постараем да направим нещо колективно. Но колективът в Индия е на такова
ниско ниво, че те не се отнасят и към жените си добре. Не говорят мило с жените, с децата си; за тях е абсолютно



адхармично да са мили със съпругите си. От друга страна, хората на Запад се грижат толкова много за колектива, че
каквото и да се случи, се опитват да правят компромис и да не пречат на семейните взаимоотношения. Така че са
налице двете крайности. Независимо от това, благодарение на мъдростта на индийските жени някак си семейната
институция е силна. Но ако в Англия се държите така, никой няма да ви търпи, никой няма да търпи абсурдните неща,
които индийските мъже вършат спрямо съпругите си. По никакъв начин не може да бъде оправдано поведението им.
Така че балансът между жената и мъжа, оста, това е домът. Домът е оста. За какво си говорите в къщи? За какво
мислите, какъв ви е проблемът? Къде е вниманието ви, какво обсъждате? Това е много важно да се осъзнае. По това
ще разберете какво се случва в семейството. Например, ако говорите лошо един за друг, ако говорите на детето
против съпруга си или ако съпругът говори на децата срещу съпругата, родителите ако говорят един срещу друг, неща
от подобен характер... Ако такива неща се случват, какво се получава - тогава оста не е наред. Оста е любов, оста е
любов, а не експлоатация или глезене – тя е любов. В страна като нашата, каква е оста, която имаме? Оста на нашата
страна е адхйатма (по-висш Атма – б.р.). Трябва да преодолеем този стремеж към пари, към това да се развиваме и
други подобни. Първо да се обърнем към адхйатма. Ако хората получат своята Реализация преди да се развият, без
проблем можем да създадем друга Америка тук. Не е необходимо да ставаме комунисти, не е необходимо да правим
нищо подобно, защото комунистите са точно като американците, няма никаква разлика в характера им. Ако разрешат
на един американец да стои в Русия, той ще има същото поведение каквото имат руснаците; а ако един руснак отиде в
Америка, той ще се държи по същия начин, по който се държат американците. Няма никаква разлика. Ако оста на
адхйатма в която и да е страна, в която човек постига духовно израстване, се превърне в най-важното нещо и то се
постигне, то тогава каквото и развитие да претърпи тази страна, каквото и да се случи, тя не може да бъде разрушена,
в нея не може да избухне война. Навсякъде ще цари мир, навсякъде ще има радост. Така че в този ден на Макар
Санкрант нека да кажем, че Санкрант е приключил и ние трябва да гледаме напред към новата епоха, новата луна и
нейните благословии и великото слънце, което ще се издигне над нас, за да ни даде енергията, която ни е необходима,
за да отпразнуваме идването на златния век на Сахаджа Йога. Нека Бог да ви благослови! Що се отнася до пуджата,
Макар Санкрант пуджа е много малка, това е пуджа на Сурйа Девата... /Шри Матаджи пита и уточнява колко йоги ще
останат в Индия след пуджата и къде да се настанят мъжете и жените – б. р./ Сега нека ... Атхарв, Ганеша... Двадесет и
един човека от Америка трябва да си тръгват, та ще се опитаме да завършим тази пуджа, колкото е възможно
по-бързо и те ще могат да си тръгнат.



1988-0224, Пуджа за Шиваратри

View online.

Пуджа за Шиваратри Бомбай – 24 февруари 1988 г. [Речта започва на хинди.] Днес всички ние сме се събрали заедно
да празнуваме пуджа на Шива Татва (Принципът на Шива – б. р.). В днешно време, каквото и да сме постигнали в
Сахаджа Йога, то е постигнато с милостта на Шива Татва. Шива Татва е основният обект на чистото желание. Когато
Кундалини е събудена в нас, чистото желание ни приближава и ни задържа в Шива Татва. Отвън Шива Татва е
спасителното убежище на Атма. Новите измерения на Духа се проявяват и започват да работят. И когато човек е
напълно погълнат в Шива Татва, той се отдава без да върши каквото и да е. Кундалини Шакти е отражение на Ади
Шакти вътре в нас, а Шива Татва е светлината на Всемогъщия, Параматма – сякаш една малка едва мъждукаща
светлина в газена лампа. И когато газта достигне до нея, вие можете да видите светлината, но преди това не можете
да забележите преминаването на газта. Затова е необходимо вътре в себе си да имате Кундалини събудена и тогава
тази светлина е налице. Днес ви дадох пример, така че да можете да разберете. Сама за себе си Кундалини не може да
работи, така както газа в газената лампа не може да направи нищо сама. Също така мъждукащото пламъче не може
да свърши никаква работа, но Светлината идва в нашата читта (внимание), когато двете неща се комбинират. В
днешно време това е ежедневният живот, но Сахаджа Йога е цикъл, чрез който Кундалини се събужда и докосва
нашата Атма Татва (Принципът на Духа – б. р.). В това време Шива Татва се разпростира върху нас. Когато Кундалини
стигне в Брахмарандра и я прониже, тогава Атма Татва се разполага в Нозете на Садашива, в нашата Брахмарандра.
Това е мястото, създадено за нея, но нейното отражение е в нашето сърце. По този начин, когато Атма ни докосва, в
това време неговата светлина навлиза в нашето сърце. Този, чието сърце е малко, чието сърце не е отдадено напълно,
в чието сърце има съмнения, в такава вода отражението на Атма не може да бъде погълнато и колкото и светлина да
насочваме там, няма никаква полза. И това е причината да поставяме ръка на сърцето и да казваме: „Майко, аз съм
Духът”. Но само повтаряйки „Аз съм Духът” или казвайки съответната мантра, вие няма да навлезете в Атма Татва.
Има само един начин вие да станете едно с Атма Татва – да станете едно цяло с него. Както когато сипваме сол в
морската вода – солта веднага се разтваря напълно, по този начин вие трябва да се разтворите в този безкраен океан
и концентрацията да навлезе във вас. Като начало всички тези неща ще бъдат в състояние Самадхи, когато човек е
способен да достигне състоянието на Брахмарандра чрез затваряне на очите. Но същността на Сахаджа Йога, която е
много красиво преживяване и един необичаен метод на Парамешвари Шакти, и с помощта на нея човек, без да отива в
състояние на Самадхи, получава тази Татва, преживявайки Брахмарандра Татва вътре в себе си. Виждайки и
разбирайки това, ние установяваме, че сме постигнали една мечта, или сме го постигнали насън. Тази благословия,
тази благодат е извън, отвъд всякакво обяснение. Веднъж, когато четях Нади Грантх, попаднах на писаното от един
мъж на име Бхуджана, който обясняваше, че тази работа ще започне след 1922 г. и тогава ще дойде „Сакшат
Парамчайтанйа аватар” и с помощта на този аватар Кундалини ще бъде събудена лесно и без да се отива в състояние
на Самадхи, ще бъде постигната Брахмарандра Татва. И също е казано, че няма да има никакви неприятности, нито
пък каквито и да е трудности. Хората ще получат благословиите на Парамчайтанйа и ще достигнат това висше
състояние, което са търсили хиляди години. Когато четете Нади Грантх, ще бъдете изненадани, че това е описано
преди 16000 г. и като че ли е писано от Сахаджа йоги. Риши и муни също са писали, че преди 1970 г. тази работа ще
бъде започната. Те са знаели това благодарение на тяхното съзнание за Атма Шакти, те са били поклонници и са били
едно с Атма Шакти, и са предвидили тази нова Йога на благодатта и са писали за тази Махайога. Сега вие можете да
достигнете много повече състояния отколкото тези поклонници. Във всеки един от вас се намира несъзнателното
състояние на ума, но недостатъкът на Сахаджа Йога се дължи на твърде голямата любов и децата се разглезват.
Майка дава всички Свои сили със Своята любов – ви сте ги постигнали Сахадж, без усилие. Не е трябвало да се
подлагате на каквито и да е страдания за това, не е било необходимо да се грижите за каквото и да е или пък да
вършите каквато и да е работа, за която да се чувствате виновни. Вие достигнахте атма татва чрез нашия прост,
спонтанен и лесен начин. То е грешката – че пропускаме да видим истинската стойност на този начин. Това, което
наистина постигнахме и което е едно велико постижение, ние не можем да си го представим наистина, понеже го
имаме Сахадж. Това не е така за някои, но за други, които са имали пунйа от предишни животи, точно както Шри
Намадева е казал: Пурва джанме амхи баху – „на основата на високоценените минали пунйа някои хора достигат
големи дълбочини в този океан”. За онези, които имат по-малко такива минали пунйа, наследството от тях не може да
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достигне такава дълбочина в Сахаджа Йога. Понякога тези хора идват за кратко време, а после си отиват и не са
подготвени да поемат какъвто и да е вид Сахаджа отговорност. Те не искат да вземат участие в нищо. А ако седят на
брега и са потопили крака във водата, после се отдръпват назад. Не са се научили да влизат във водата и да плуват.
По този полусух, полусърдечен начин не можете да се наслаждавате напълно на благословиите и благодатта в
Сахаджа Йога. Преди са се постигне атма татва, човек е бил изпълнен с грешки. Сега тези грешки изчезват. Грижите и
тревогите също са премахнати, въпросите са получили своите отговори и са оставени на брега. За личност, която е
потопена в океана на Сахаджа блаженството, не е възможно да бъдат приложени проблемите или въпросите,
останали без отговор, защото това е океанът на Шива Татва. Това е Океанът на Шива Татва. Това е океанът на
огромната Шакти. И тази огромна Шакти е от любовта на Шри Шива, тя е от океана на Шива Татва и е Шакти на
любовта на Бог. Щом се разтворите в това, вие поемате и започвате да излъчвате тази Шакти на любовта. Вие
преминавате в състояние на екстаз и тази Шакти започва да се проявява от всяка част на вашето същество. Вие
можете да се издигнете много повече от тези велики пророци и всички велики светци от миналото, защото Аз не съм
седяла пред тях. Но сега има такава голяма загуба в отдаването и подчинението, че хората мислят само за работата
си, за семействата си, децата, съпругите, роднините и после, ако им е останало време, идват в Сахджа Йога. Но точно
обратно на това, ако вие отдадете всичко на Сахаджа йога, тогава могъщата Шакти ще коригира вашите деца, къщата,
работата, занятията ви, здравето ви и т.н. – ще се погрижи за всичко. И ще ви просветли толкова много, че хората ще
казват: „Колко просветлен е неговият живот?” И това също е било описано в Нади Грантх – че след третата световна
война, когато на хората ще им омръзне всичко това, тогава в един голям град ще се организира голяма конференция,
на която няма да намерят място посланици и политици, а йогиджани (реализирани души) ще решат какво да се
направи с този свят. Войните ще бъдат напълно изкоренени и окончателно приключени. Вие сте хората, които ще
решават съдбата на света. Вие ще разрешите всички проблеми на света. Но недостатъкът на всичко това, голямата
грешка е глупостта на безразсъдството. Тази глупост е абсолютно анти-Шива. Шива е мааст – необвързан,
небезпокоен, изцяло в Своето блаженство и бхола – невинен, наивен. Но при липса на Шива Татва дори Вирата не
може да бъде просветлен. Светлината идва единствено чрез Шива Татва, която тогава просветлява читта,
вниманието, и после осветява Вирата – иначе то ще тъне в мрак. Вие можете да го постигнете единствено чрез
отдаване. Отдаването никога не означава, че вие трябва да Ми дадете нещо. Какво можете да Ми дадете? Отдаване
означава, че тези концепции на глупостта, на маха-глупостта, този тесен кръг, малко пространство, което е
специалитет на индийците – „моите роднини, роднините на баща ми” – тези белези на висшата глупост трябва да ги
държите навън. Някой път може да внесете обувките си вътре, но дръжте тези височайши глупости навън, моля.
Покрай това има и друг голям недостатък, който съществува в нас, и той е, че ние изобщо не притежаваме любящи
сърца. Тогава как Шива да дойде във вашите сърца? Шива, който е Абсолютът, който е олицетворение на Любовта,
който е с много мурти, образи или изрази на висшата любов. [Речта продължава на английски.]



1988-0403, Пуджа за Великден
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Пуджа за Великден Шюди Кемпс, Англия – 3 април 1988 г. Днес сме тук за да празнуваме Възкресение Христово.
Възкръсването на Христос има голямо значение за всички Сахаджа йоги. И трябва да разберем, че Той възкреси себе
си, за да можем и ние да възкресим себе си. Посланието на Неговия живот е Неговото Възкресение, а не Кръста. Той
носи кръста за нас и ние не бива да го носим повече. Виждам много хора да продължават да играят този театър. Те
носят на врата си кръстове, за да покажат, че сякаш ние можем да извършим делото на Христос, сякаш Той е оставил
нещо, което да свършат хората, които играят този театър. Но цялата игра е за да измами вас и останалите. Няма
никакъв смисъл да се играят подобни безсмислени игри, за да се покаже как е страдал Христос. Той не страда за да
ви накара да плачете и да се вайкате. Той страда, за да се наслаждавате, за да водите живот пълен с благословии и
благодарност към Абсолюта, който ви създаде. Той никога не би пожелал да бъдете нещастни. Кой баща би желал
синът му да е нещастен?! И така, трябва да разберем посланието на Неговия живот и че причината, поради която
дойде на земята за да извърши най-великото дело, е Възкресението. Ако Той не беше възкръснал, Аз не бих могла да
създам Сахаджа Йога. Ето защо трябва да сме вечно благодарни на Неговия живот и на Него за това как извърши
всичките тези трудни начинания, жертвайки себе си. Ние, човешките същества, не можем да го сторим. Само Той -
бидейки Божественото, Ом, Логос, Брахма - можа да го направи. Но сега всички вие се извисихте. Мога да видя
Христос, изписан широко на лицата ви, красиво сияещ в очите ви и проблясващ. Той е там във вас, във вашите сърца,
във вашите очи и възкреси себе си, а също и вас. Но сега вие трябва да възкресявате другите хора. Вие можете да
възкресявате другите. Това е силата, имате я. Може би чрез Него, може би чрез вашата Кундалини, но вие имате тази
сила да възкресявате хора. Но преди всичко трябва да бъдете силни като Христос. Как Той се подчини на Майка си и
на всички изисквания към живота си. Как пое задължението и се посвети само на тази единствена задача. Не Го беше
грижа да развие някакви парични дела или да стане важен служител или голям ездач или плувец, или да изкачи
Алпите, или нещо подобно. Той не използва всички тези трикове и дори не се опита да пожелае тези неща, които
понякога доста ни подлудяват. Онова, което направи, е да установи Своята идентичност като самия Брахма, като
божествените вибрации, които сам създаде. Това, което трябва да правите, е да изградите себе си като възкръснали
хора, като реализирани души, като Сахаджа йоги. И това ще е много лесно. Сега всичко е направено лесно за вас –
реализацията, вашите сили – всичко е така красиво установено във вас. То става така красиво, бавно и постепенно.
Не мисля, че някога съм опитвала да ви накарам или принуждавала да правите нещо. Но чрез вашето собствено
израстване може да видите какво не е наред с вас или с хората, за които говорим. И тогава може също да знаете чрез
всичките тези сили всичко, което ви е необходимо да знаете. Всичко неизвестно може да бъде ваше, да го знаете,
всичко. Но вниманието трябва да бъде към вашето израстване, към състоянието. Израстването не е някакъв физичен
процес. Не израствате, качвайки се по стълби. То е състояние, състояние на вашата личност. И онова, което Аз винаги
казвам... Извинете, мисля, че ще... слънцето дава своите резултати. Вижте как ме слуша то. Можете ли да ми
помогнете, да свалите някои неща от Мен, ако обичате? Благодаря. Много е топло за Мен, не зная за вас. То сякаш ми
се кара. Забравих да ви кажа за слънцето и сега то ми създава неприятности, така че по-добре е да кажа..../смях и
аплодисменти – б.р./. През последната година говорихме, мислихме да дойдем тук за тази пуджа. Аз много исках да
направим Великденската пуджа тук. Но датите не бяха много подходящи, защото тогава луната щеше да е частично
затъмнена. И Аз доста се чудех как ще се справя без луната. На нас тя ни е необходима, важно е. И си помислих да
проведем пуджата малко по-късно. И неочаквано на Мен ми се наложи да дойда тук, за щастие бях тук. После по
телевизията през последната седмица говореха, че ще вали обилно, ще бъде много облачно и температурите ще бъдат
много, много ниски, и ще вали много, много силен дъжд.../смях и аплодисменти - б.р./ И отново, всяка вечер, всеки път
съобщаваха за времето, дори имаше още по-лоши прогнози. И така, помислих си, какво да правя сега? Ако помолите
облаците да се преместят, ще има много силен вятър, който може да повреди навеса ви. Така или иначе просто казах
на облаците, че ще е по-добре да се преместят към Нюфаундленд, бавно и постепенно, не с голяма скорост, и те го
направиха. И тогава слънцето, което беше много ярко, изгря. Рано сутринта го видях - червено като Моето сари - беше
толкова красиво. Всички вие спяхте, но Аз бях будна много рано и гледах как изгряваше – точно като Моето бинди.
Видях го и си казах: виж слънцето - колко е послушно, колко отдадено, колко красиво. Както и да е, днес е Пуджа на
Майка и трябва да имате подходяща светлина и температура. Казах си: погледни небето, всичко... и след това то
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постепенно стана розово като лицата ви – красиво порозовя в прекрасно розово, а сега блести. Съжалявам, трябваше
да отдам дължимото на слънцето, за начина, по който се държа. Ето защо сега ми създаде малко неприятности,
просто за да ме подсети. Както знаете, слънцето е Агнйа чакра. Христос обитава в Слънцето. А в тялото, в съществото
ни, Той е Духът. Когато Той е Духът, тогава е Луната, но когато действа в Агнйа чакра, е Слънцето. Ние видяхме чрез
Неговия живот, че Той е абсолютно чист, неопетнен, непорочен. Беше абсолютно съвършена личност. Тогава защо Той
поиска да възкръсне, може да попита някой? Какво означаваше по Негово време Възкресението? Неговото
Възкресение е като проправяне на пътя през Агнйа чакра за всички вас, за да преминете през нея. Той беше вратата,
беше Този, който отвори вратата за всички вас. И понеже беше толкова съвършен, нямаше проблеми, каквито ние
имаме с чакрите или с Кундалини. Но Той беше пълното състрадание, проявяващо се чрез вибрации. Вибрациите се
превърнаха в пълно състрадание до такава степен, че когато възкръсваше и дори преди това, когато бе на кръста, Той
се молеше: “О, Боже, Отче, моля Те, прости им, защото те не знаят какво вършат.” Такава прошка, такова състрадание
и Майка трябваше да гледа всичко това, мълчаливо, защото такава беше играта, това трябваше да бъде извършено.
Той трябваше да изиграе ролята и я изигра толкова добре. И сега, когато говорим за Христос, трябва да помним едно
– Той направи всичко това за нас. Какво ще направим ние за него? Той е моделът, който трябва да следваме. Ако
предположим, че Той е моделът, който трябва да следваме, то това не значи да носим кръст на гърбовете си, не това е
моделът. Много хора си мислят, че понеже Той е носил кръста, всеки може да го направи. Ако отидете в Индия и
дадете пет рупии на носач, той може да носи кръст навсякъде. Какво му е толкова великото на това? Какво е толкова
великото в това да носиш кръст на раменете си? Не е нищо велико. Всеки тежкоатлет може да го носи, всеки може да
го прави, но не в това е работата. Важното е, че трябва да продължим делото на Христос по възкресяването. Това
трябва да осъзнаем. Трябва да разберем значимостта на нашето съществуване, на нашия живот, както Христос
разбра, че е дошъл тук за това велико дело. И въпреки че дойде като човешко същество, като обикновен син на
обикновен дърводелец, въпреки че на тази земя имаше тяло и живя като другите човешки същества, въпреки това
знаеше какво трябва да извърши. Знаеше какво трябва да постигне и го постигна. Мисля, че Той имаше най-трудната
задача, която изпълни толкова добре, че днес можем ползваме нейните блага. Сега нека видим дали сме направили
нещо за Сахаджа Йога или не. Всички ние трябва да проверим какво сме направили за Сахаджа Йога. Не да носим
кръст, държа да кажа. Някои хора си мислят, че ако пътуват в Индия и носят нечий багаж, носят Христовия кръст. Не
това е начинът. Това е нещо много, много сериозно, над което трябва да се замислите. И сериозността е в това
доколко сме постигнали това състояние, какво сме направили, за да постигнем това състояние. Помолила съм всички
вас за едно простичко нещо - да медитирате всеки ден. Всички вие трябва да медитирате всеки ден. Но някак си никой
няма време да медитира. Имаме тези часовници само за да знаем, че трябва да медитираме - не за нещо друго.
Нашият живот ни е даден за медитация. Няма нужда да прекарвате всичките 24 часа в медитация, но трябва да
медитирате всеки ден. Вие трябва да медитирате. Ако вие медитирате и вашите деца ще медитират. А медитацията е
нещо толкова просто. Направено е толкова лесно за вас, че всички елементи, които виждате, ви помагат. Всички ваши
чакри са изградени от различни елементи и когато ги чистите по различни начини - вие знаете всички методи и
техники на Сахаджа Йога – така, чистейки чакрите, когато ги пречистите, ставате абсолютно свободни и сте на това
ниво, на което трябва да бъдете. Но ако не правите дори това малко нещо – медитацията - ще бъде много, много
трудно за Мен и за вас да изпълните това, заради което сте дошли на тази земя. Това е голямата задача, която Аз съм
поела да извърша. Зная това. Но Аз знам как да я изпълня, а и вие знаете, но бедата е, че попадате в клопките на
различните ви обусловености. До сега трябва да сте осъзнали, че всички тези религии в името на някой си -
независимо дали в името на исляма или на християнството, в името на индуизма или сикхизма - всичко това е лъжа.
Няма истина в тях. Опитвали са се да ги използват за нечия лична полза. Има само една истина и тя е, че всички
велики пророци и велики инкарнации са дошли на земята за вашето извисяване, а не за утвърждаването на тези
религии, които се интересуват само от пари. В тези религии също може да намерите хора, които са или лево- или
десностранни. Има няколко религии които проповядват, че трябва да сте много, много стриктни: да не правите това
или онова, да не пиете, да не пушите. Има някои, които ви казват - не бива да се жените, не бива да поглеждате жена,
не бива да поглеждате мъж - всякакви ограничения. Ще бъдете изненадани, че дори в индуизма има толкова много
рестрикции. Ако видите множеството суеверия, които съществуват и са създадени от брахмините в Индия, ще бъдете
шокирани. За всяко нещо има суеверия. Ако ходите с лявата ръка напред, това означава еди-какво си, ако е с дясната
– друго. Ако седите еди-как си, значи едно, но ако седите друго яче – друго. Всичко това превръща човешкото
същество в машина и вече липсва всякаква спонтанност. Всякакви абсурди съществуват и в исляма. Но когато ги



видим и в свободни страни като Англия, където преобладава левостранността, можете да правите каквото си
поискате, но все още сте християнин. Ако пиете, всичко е наред, ако имате десет жени - също, ако имате петнадесет
прислужника – няма проблем. Всичко, което правите, е добре, докато ходите на църква и плащате пари. И така няма
нищо нередно, особено за протестантите – това е религията, в която съм родена – и всичко е позволено. Сега, ако
трябва да се спрем точно на това какво е християнската религия, пак ще стигнем до същото – ако питате християнин
за пътя, той ще ви каже накъде да вървите, това е християнството. И до там спират. Всички тези религии задълбават
или наляво, или надясно. Някои хора предпочитат лявата страна, други дясната. Ще ви разкажа история за един
свещеник, когото посетих в Русия. Мисля, че съм я разказвала на някои и преди. Отидох в Русия и руснаците ме
попитаха: “Какво бихте искали да видите?” И Аз им казах, че бих желала да видя някоя църква. “Добре, много добре,
ще ви заведем”. И така ме заведоха в църква - в източно-православна - при черното духовенство (т.е. висшето
духовенство – б.р.), който би трябвало да е най-висшият. Не знам точно как ги наричат. И така, влязох вътре.
Свещеникът каза: “Много съжалявам, но днес не можем да Ви предложим месо, защото е време на пости, но можем да
Ви сервираме обяд”. А обядът беше направо разточителен. Но свещеникът беше зает само с пиене. Тъй като бяха
пости, то пиенето беше позволено, според тях. И така, той пиеше ли пиеше. Толкова се напи, че даже забрави, че сме
там. Предполагаше се, че сме ВИП-гости, а той потъна тотално в питиетата си. И така, помислихме си, че е по-добре да
се оттеглим с достойнство, станахме и си тръгнахме от мястото, а онзи приятел дори не дойде да ни изпрати. Руските
офицери, които бяха с Мен, въобще не пиха, но не правиха и нищо друго, освен да се смеят през цялото време. Един от
тях каза: “Виждате ли, това е християнството. Такова християнство не искаме да следваме.” Аз казах: “Но това не е
Христос”. “Вярно е - отговориха - но какво е това, което тези хора правят? Това ли е християнството?”, “Не – отвърнах -
не е”. А онзи господин би следвало да е най-великата жива личност на духовността в Русия. Разказаха ми и една
история за царете. Царете искали да имат религия, защото си мислели, че щом другите имат религия, то те също
трябва да имат някаква. И така, пратили да им доведат съответните хора. Първите, които пристъпили напред, били
католиците. Те казали: ”Добре, при нас е позволено да се пие алкохол”. Не знам откъде са взели тази идея, но както и
да е. “Но не може да имате повече от една жена - продължили”. Тогава царят казал: “Невъзможно - трябва да имаме
няколко царици, за различни цели, така че тази религия отпада.” И се отказали. Дошли представители на исляма –
вижте, по онова време нямало индуси по тези земи, слава богу – и казали: ”Добре, при нас е позволено да имате пет
жени, но е забранено да пиете алкохол”. Тогава царят казал: “Невъзможно, не можем да следваме исляма, няма
начин.” Отказали се и от тази религия. Тогава дошъл ред на православната. Те казали: “Ние сме точно по средата,
както виждате. Не е проблем, ако имате повече жени. Няма проблеми и ако пиете. Само трябва да ни плащате добре.”
Царят казал: “О, добре, това е добре. Нека приемем тази религия”. И заради това днес там следват православната.
Това е ситуацията на религиите днес. Всички тези религии се превърнаха в нещо като обезобразени статуи, не
ставащи за нищо. И така, сега вътрешната религия е Сахаджа Дхарма, която трябва да бъде следвана изцяло. Да
речем, че сега в Индия всички сме Сахаджи. Има една история за селянин, който станал християнин. Отишъл той в
Аллахабад, за да стане християнин и им казал: “Трябва да ми дадете велико име, защото аз съм сахиб и вече станах
англичанин. Taка че по-добре ми дайте велико име.” Попитали го: “Какво име искаш?” А той отговорил: “Дайте ми
името “Александър Велики”!” И така го кръстили Александър и неговото име станало Русият (Blondie), както виждате.
Истинско му индийско име било Бхура и затова го нарекли Александър Бхура. Така г-н Александър Бхура, завръщайки
се от Аллахабад, отишъл до река Ганг, за да се изкъпе. Но свещеникът, пасторът, казал: “Не можеш да правиш това”.
“Защо? - учудил се селянинът.” “Защото ако го направиш, ако се изкъпеш в река Ганг, християнството ти ще отпадне”.
Александър Бхура отвърнал: “Ако аз съм станал сахиб и англичанин, това не означава, че съм се отказал от
собствената си религия”. Виждате ли, точно това се случва с нас, когато се стремим да следваме която и да е религия.
Всички ние се идентифицираме с т. нар. наша религия, в която сме родени. Например, ако съм казала на индийците да
не ходят по храмове, то не бива в никакъв случай да го правите - дори и това да са свайамбху – освен ако не сте ми
казали предварително. Има много църкви и хубави статуи, които действително са свайамбху, но те са само няколко.
Така че ми кажете и после вървете. Но те не искат да Ме чуят, не чуват, а отиват там и увреждат своята Агнйа. Веднъж
отидох да видя един храм, който естествено беше свайамбху, без съмнение. Някои Сахаджа йоги решиха да влязат
вътре, но нито Аз ги помолих за това, нито те ми казаха. Когато се върнаха, щом Ме видяха, пребледняха. Попитах ги:
“Какво стана? Къде бяхте?” “О, бяхме в онзи храм.” Попитах ги: “Защо, защо не ми казахте? Какво имате там (на
челото)?”. Вижте, брамините им бяха поставили тика (точка на челото – б.р.) и край. След това им отне около един
месец да се изчистят. Сега не ходят там. Достатъчно им беше. Същото е с християните. Онзи ден чух за една история в



Париж, където едни хора (Сахаджа йоги – б.р.) искаха да направят сватба в църквата. Трябвало да са със специални
дрехи от не знам кой си магазин - някакво известно име. А специалните дрехи били задължителни, защото трябвало
да ходят в църквата. Но когато излязоха от там със специалните си дрехи, бяха станали бхутове. Бях изненадана.
Какво се случи с тези 25-ма човека? Toва, което се случи, е, че в църквата има много заровени мъртви тела. Така
всички Сахаджа йоги там блокираха. Така че даже когато отивате само да видите хубавата архитектура, вървете с
необвързан ум. Не мислете, че принадлежите към тази църква. Не принадлежите на никой храм. Не принадлежите на
никоя от тези форми. Само тогава ще можете да израснете. И днес трябва да ви кажа, че Христос не е принадлежал
към никоя религия, не е следвал никоя религия. Следваше своята собствена духовна религия. Когато отиде в една
църква, там имаше евреи, които спореха. Той просто влезе и им заговори. Наскоро видях красива рисунка, която бяха
публикували във вестника - много красива известна картина, където Христос говори на лекари и един от тях го слуша,
друг го гледа, а Той търка Своята лява Свадистхана. И всички лекари, виждате ли, Го слушат или гледат, или отчасти
внимават върху казаното. А Той просто докосва лява Свадистхана. Ясно е и става все по-ясно, че днес с новите
постижения вие трябва да се издигнете над всички тези неща и да разберете, че трябва много независимо да гледаме
на себе си. Ние вече не принадлежим на никоя религия. Принадлежим само на религията на Бог, която е Сахаджа. А
Сахаджа е религията и тя ще се разпространи само когато вие наистина станете единствено Сахаджа. Но това е нещо,
което Аз не разбирам защо не се получава. Срещнах някого наскоро - не помня от къде беше - който се нарича Амити
или нещо подобно и се считаше за нещо като инкарнация. Неговите ученици, трябва да кажа, се държаха по такъв
начин, че направо е трудно за вярване. Колко пламенно вярваха на този мъж! Каквото и да казваше, каквото и да
правеше, те му вярваха. Много е изненадващо. Срещате някой, който е последовател на някой гуру - на който и да е - и
се изненадвате колко е фанатизиран по отношение на учителя си. Той не би слушал каквото и да е против него. Не
само това, но ако гуруто му каже да застане на глава и да остане така цяла нощ, той ще го направи. Не мога да разбера
какво става. Когато става въпрос за лъжа, ние се опитваме да я следваме, а когато знаем истината – че това е
истината - се опитваме да се възползваме и да правим компромиси с нея. Мислим си, че истината няма да направи
нищо по въпроса. Не че истината ще ви накаже, няма. Защото сте реализирани души, затова няма. Но запомнете,
истината няма да ви накаже, но Екадеша изцяло действа в същото време. Ако правите нещо погрешно, като онези
хора, които отидоха в църквата, ще блокирате като тях. Сега някои могат да попитат: “Майко, защо да блокираме, нали
сме Сахаджа йоги?”. Защото сте уязвими, уязвими сте и все още не сте достигнали определено ниво. Ако достигнете
това ниво, когато отидете в същата църква, всички църковни люде вътре ще излязат и ще побягнат. Ще се
разтреперят пред вас. Няма да знаят какво се случва. Виждала съм, когато влизам в която и да е църква, как свещите
започват да пукат, а хората започват да се чудят какво става. Дори ако има вечеря на свещи, изненадана съм как
свещите започват да потрепват. И хората започват да гледат, защото бхутовете стоят пред тях. Така свещите
внезапно показват, че бхутовете седят наоколо. Въпреки всички тези знания, които имате, и светлината, която имате
вътре във вас и чрез която сте озарени, ако все още отивате наляво или надясно, това е много, много опасно. Това
виждаме и днес, трябва да кажа, и в политиката. В политиката хората също са създали два типа теории. Едните са
левостранни, другите – десностранни. Левостранните теории са демократичните – там вие можете да се отдадете на
каквото си пожелаете. Това, което е важно, е индивидът. Индивидът се отдава на каквото и да е и вие не бива да го
спирате от това, което той иска да прави. Той е индивидуалност, така че може да си отреже носа или да си извади
очите, да направи всичко, което поиска. На него му е позволено да прави това, което му харесва. И тогава какво се
случва? Тогава откриваме, че тази демокрация се превръща в демонокрация. Всеки се превръща в демон. Всеки е
зает да реже гърла, да прерязва всички основи и корени на живота, защото всеки уж е Брахма, става уж велика
личност. И тъй като индивидът е толкова велик, то колективността се е изгубила, напълно се е загубила. Но от другата
страна е по-голямата дисциплина, по-голямата агресивност, по-големият контрол и всичко десностранно, което
можем да наречем “комунизъм” - там където хората през цялото време са под контрол. Защо е така? Защото в името
на колектива индивидът трябва да се жертва. В този случай ако индивидите са слаби, то колективът не може да бъде
силен. Не може да е силен. Индивидът трябва да е силен. Например, вижте хората, които идват от комунистическите
страни – те пият повече, отколкото хората тук. Или онези, които идват, да речем от ислямски страни, където не
докосват с пръст алкохол, могат да изпият повече отколкото сардаргите. И така, можете да си представите каква е
ситуацията: хората от страх, ако се опитате да ги контролирате, отиват надясно. Но такъв човек в никакъв случай не е
съвършен. Той не е трансформиран, не приема ситуацията. Той не се е променил, няма силите да контролира себе си.
Не преодолява утвърдените си наклонности, все още ги има. При всеки удобен случай се връща към тях и се проваля.



Индивидът е слаб в този случай. Налице е пълно занемаряване - човек прави каквото иска, живее както пожелае,
оставя се на какво ли не. И така, все повече, ден след ден си казвате: “О, господи, това общество е в морален упадък!”.
Това се случва. Моралният упадък появява, защото този индивид, на когото са дадени толкова много сили, няма
силата да ги понесе всичките. Индивидът не може да понесе парите. Не може да понесе никаква власт. Не може да
понесе любовта. Не може да понесе нежността. Не може да разбере мира, защото все още е само индивид. Но когато
индивидът стане колективен, това е израстването по централния път. Когато стане (част от – б.р.) колектива, чрез
своите сили, той укрепва и колектива. А колективът се грижи, защитава и води индивида. Това е Сахаджа Йога. Ето
защо политиката на Сахаджа Йога е, че вие трябва да придобиете колективната личност, след което ако още се
чувствате, че сте нещо велико, нещо различно, че сте индийци или англичани, или французи, ако все още се
идентифицирате, то не сте колективни. В смисъл като колектив всички ние сме едно, част и частица от едно същество.
Тогава вие наистина действате като колективно същество и сте едно с Божественото, като слънцето се грижи за вас,
вятърът се грижи за вас и Майката Земя също и всички тези елементи – всички те работят за вас. Етерът също и вие
сте така добре защитени и благословени от това специално качество да се наслаждавате на радостта. После
действително ставате чувствителни към тази радост, когато сте едно с Цялото. Да речем, че един или друг пръст не е
едно с цялото или е вцепенен - както е при проказа – тогава той става напълно безчувствен; дори и плъх да го гризе,
човекът няма и да разбере, защото липсва връзката, нервите не функционират и пръстът е нечувствителен. По същия
начин, ако не сте колективни или не ви е грижа за колектива, ще отпаднете от него. Няма да сте там, за да се
наслаждавате на красотата на вашата собствена слава и на тази на колектива. И така трябва да разберете, че самите
вие трябва да сте силни. Трябва да растем и да бъдем колективни. Много лесно е да намираме грешките в другите, да
намираме грешките в лидерите, да намерите грешките в Сахаджа Йога, а понякога и в Мен. Но по-добре открийте
грешките в себе си. За останалото Аз ще се погрижа. Първо просто намерете грешките в себе си и опитайте да
разберете останалите, да обичате останалите и да се радвате на компанията на другите. Така, след като веднъж сте
решили, че ще се наслаждавате – казвам ви - после всичко е много спонтанно. Просто това решение, тази вяра вътре
във вас, че сега ще се наслаждавате на Духа вътре във вас, че сега ще се наслаждавате на колектива във вас, това е
Духът. Само това решение само по себе си ще ви даде силата да се наслаждавате. Но това желание трябва да е
твърдо, не лицемерно, без номера, без его, без обусловености, без нищо - само чистото желание вътре в нас, че трябва
да сте Духът. И Духът, който е колективен, ще проработи във вас. Надявам се днес, в деня на Възкресение да сме
много благодарни на Христос, за това че ни показва пътя. А също да бъдем много загрижени и внимателни за себе си.
Къде сме ние? На какво държим? Какво сме постигнали? Какво правим? Какви са нашите отговорности? Какво се
очаква от нас? Защо са ни дадени всички тези благословии? Няма жертви в Сахаджа Йога, няма. Никой не иска от вас
да се ангажирате с нещо или да членувате някъде, или нещо подобно. Мисля, че Аз имам задължение, като казвам, че
Бог има задължение спрямо вас, но вие също имате едно задължение и то е, че вашето желание трябва да е чисто.
Това е единственото нещо – нека вашето желание бъде чисто, без никакви замърсявания – и него трябва да
постигнете. Както Христос имаше толкова чисто желание и именно това постигна. Аз съм сигурна, че вие също ще
постигнете много в своя живот. Днес е Моят 65-и Рожден ден. Представяте ли си, Аз съм на 65 години, а на тази
възраст повечето жени, вижте... те просто.... Не зная какво правят те. И така, сега вие трябва да се проявите и да
постигнете всичко, доколкото е възможно, мислейки за това, че всички трябва да издържим. Сега и децата растат, те
също ще се проявят. На Мен ми изглеждате все по-млади и по-млади. Всеки ден ви виждам да изглеждате все
по-млади. Понякога дори не ви разпознавам и се питам дали това е бащата или синът? Така е, защото всички сте
благословени. Вие имате работа, имате всичко. И всеки Ми казва: “Майко, случи се това, случи се онова.” И сега какво?
Това са изкушения, бъдете внимателни. Не е това, което искахте. Онова, което искахте, е състоянието на съвършена
вяра вътре във вас, където няма нужда да молите за нищо. Всичко ще стане само, вече се получава. Това е важното. И
така, надявам се, че следващия път когато се срещнем, да видя и по-млади хора от тези, които виждам днес, и да мога
да ви позная. Христос умря на много, много млада възраст. Той беше много млад. Но колко много направи Той за
човечеството?! Никой не би могъл да постигне толкова много на тази млада възраст, на която Той го постигна.
Забележително е. Наистина е забележително. Това е, което очаквам от вас да последвате - Неговите стъпки -
извършвайки забележителни неща. И нека видя всички вас, всеки един от вас, да направи нещо велико. И днес е
денят на определени обещания. Нека Бог ви благослови за това. И ви благодаря много за този Мой рожден ден.
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Интроспекция, Шюди Кемпс, Англия - 18 юни 1988 г. Тази година, мисля, че няма да имаме публични програми във
Великобритания, поради някои обстоятелства тук. Каквото и да е това обстоятелство, което променя програмата ни,
веднага трябва да разберем, че зад тази промяна стои някаква цел. И трябва да я приемем с отворено сърце.
Божественото иска от нас промяна. Да речем, че Аз вървя по пътя, а хората казват: „Майко, изгубихте се по пътя”.
Добре. Аз никога не се губя, защото съм със самата себе си. Но трябва да тръгна по определен път, в това е въпросът.
Трябва да го направя. И ето защо се оказвам не на този път и сякаш съм се изгубила. Ако имате подобно разбиране,
ако имате такова удовлетворение в сърцето си, тогава ще откриете, че животът си заслужава много повече, отколкото
си мислите. А иначе, мисля си каква беше причината да решим твърдо да правим публични програми през тази
година, а накрая да нямаме. Причината е, че трябва да се консолидираме. При растежа на едно дърво, което е живо, се
случва така, че то се движи в определена посока до някаква точка и после трябва да смени посоката, защото не му
достига слънце или водата не стига на определени нива. Така че дървото се променя. По същия начин трябва да
разберем, че сме в ръцете на Божественото. И ако някои планове се променят, това рефлектира върху нас и трябва да
разберем защо се случва това. А причината за нас е, че трябва да се консолидираме. Консолидацията в Сахаджа Йога
е много важна. Първото нещо, за да консолидирате себе си, е да правите интроспекция. Трябва да правите
интроспекция. Това е да отразите светлината в себе си и да видите за себе си какво сте направили в Сахаджа Йога,
къде сте, докъде сте стигнали и колко далеч трябва да стигнете, какво липсва във вас. Ще се изненадате, когато
започнете да виждате себе си по един непредубеден начин – без да се оправдавате, без да вините разни бхутове или
бадхи във вас, или някого другиго. Ако имате нагласата да виждате какво не е наред във вас, та не можете да се
консолидирате както трябва, ще се учудите, че все още има проблеми, които тегнат над вас и които трябва да
коригирате. Можем да видим тези проблеми много ясно. Чрез светлината на Духа можем да видим много ясно какво
не е наред с нас. Едно от най-интересните неща, които съм забелязала, е, че Сахаджа Йога през цялото време се
занимава с някакъв вид майа. А майа е невежество, понякога пълно невежество, а друг път – частично. Когато
попаднете в Сахаджа Йога, ставате благословени. Благословени сте. Може и семейството ви да получава
благословии. Децата ви също. Получавате благословии за физическото ви същество. А относно финансите,
получавате работа, получавате пари. Получавате нещо изключително, което е истинско чудо. Така хората напълно се
изгубват сред тези придобивки и започват да се отпускат, мислейки си: „О, това е благословията, която получихме. Не
трябва да правим нищо повече, защото това е наградата ни за всичко, което сме направили”. Не е така. Това е вид
подкрепа, която ви се дава, за да бъде установена напълно вярата ви в Сахаджа Йога. И по-специално, трябва да
познаете Мен, коя съм Аз. Но ако продължите по течението, тогава може някои от тези благословии да се превърнат в
проклятия. И тогава може да усетите какво проклятие ви се е стоварило и че сте тръгнали по грешния път. За някои
хора е необходимо време да почувстват, да усетят благословиите. Например, според съвременните представи,
повечето хора си мислят, че многото пари са най-голямата благословия – мнозина ги получават – но всъщност не е
така. Истинската благословия е да получите мира вътре във вас, да стигнете до състоянието на свидетел, да усещате,
че вибрациите ви са наред и да бъдете през цялото време в центъра, издигайки се. Защото чрез това постигате всичко
останало. Цялостност е възможност само когато имате цалата радост, бълбукаща вътре във вас. В крайна сметка,
всичко е просто средство за постигане на радост, за усещане на радост. Иначе, онези, които имат пари, които имат
добро здраве, които са успели в работата си, би трябвало да са щастливи и умиротворени, а не са. Те страдат, страдат
прекалено много. И по някакъв начин разрушават себе си, ден след ден, защото мразят живота си, защото не могат да
го понасят. Не могат да разберат защо винаги са тъжни. Така че всички благословии, които получавате, всички
промени, които настъпват при вас, всички нови предложения, които ви се правят, трябва да знаете, че са за ваше
добро, всичко е за ваше добро. И вашето добро е вашето извисяване, нищо друго освен извисяването ви. Останалото е
безполезно и безплодно. Щом разберете, че това е, което трябва да постигнете в живота си и на което трябва да се
радвате, тогава то става. В Сахаджа Йога виждате, че то е състрадание и любов. Няма толкова ограничения. Оставени
сте на себе си, за да се развивате. Вашият Дух е този, който ви води. Няма постоянно увещаване и поправяне. А е
оставено на вас да разберете себе си, да видите за себе си и да се справите. Един от критериите трябва да бъде:
„Какво съм направил за Сахаджа Йога? Какво съм направил за Майка?”. Тези две нещо са много важни за разбиране.
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Каквото и малко нещо да можете да направите за Сахаджа Йога, е важно, защото ако сте интелигентни, ще видите, че
най-великото нещо, което трябва да направите, е да работите за Бог. Това е най-важното нещо, с което човешките
същества са могли да се захванат. Това е най-висшето начинание, което някога човешките същества са имали шанса
да предприемат. А какъв шанс е това! Може и да кажете: „Майко, ние сме посредствени, не сме добри, безполезни
сме”. Но сте избрани. Вие сте избраните, така че трябва да има нещо във вас. Може и да не сте видели онази част от
вас, която ще върши великото Божие дело. Така че трябва да локализирате и откриете: „Защо съм избран за Сахаджа
Йога? Какво мога да направя за Сахаджа Йога?” Трябва постоянно да си напомняте защо сте избрани за Сахаджа Йога
и че трябва извлечете пълната полза от Сахаджа Йога. Да предположим, че някой няма пари. Той очаква Сахаджа
Йога да му даде пари, да му даде работа, да му даде това или онова, да има деца, добро здраве и всичко останало.
Очакванията са хубаво нещо. Но тогава, какво и защо е Сахаджа Йога? Това е другият въпрос за интроспекция. Много
е важно да разберете, че трябва да правим нещо за Сахаджа Йога. Това не са парите, не е работата, не е мисленето. Не
е някакъв вид подкрепа. Едно от най-важните неща е на колко души сте дали Реализация. Трябва да преброите на
колко хора сте успели да дадете Реализация, на колко сте говорили за Сахаджа Йога. Може да мислите за това, че
давате Реализация на някои хора. Те идват. Изчезват. Няма значение. В крайна сметка ще дойдат при вас. Днес
опитвате върху някой, той се изгубва. Утре опитайте отново. Трябва неуморно да работите върху това. Както знаете,
работя много усърдно във Великобритания. Моето идване тук беше предопределено. Имаше нужда от Мен, да дойда
тук и да накарам Сърцето (Англия е Духът в тялото на Вирата – бел.пр.) да работи по-добре. Но Сърцето е летаргично.
Знаете го. А летаргичното сърце има всякакви проблеми. Но през всичките тези години – през цялата година, по всяко
време, което можех да отделя за Сахаджа йогите - продължавах да работя и се опитвах да изработя техните проблеми,
тези на Сахаджа Йога, най-дребния проблем, всякаква помощ, от която се нуждаеха, всичко. Пряко или косвено,
всички вие сте благословени. Какво още за вас, хора, които сега сте йоги? Вие сте светци. Трябва да видите снимката,
която имам – много интересна снимка – на която всички вие сте светци със сертификат. (йогите се смеят) Виждали ли
сте тази снимка? Още не? По-добре я вижте. Нека я донесат. Снимката е в чекмеджето ми, мисля. Всички вие сте
сертифицирани от Божественото светци, а не от някой кардинал или папа. (йогите и Майка се смеят) Каква е
разликата с един светец, който е сертифициран от папата, който е изкуствено сертифициран? Знаете ли, огромна е. А
какво става с вас, който сте сертифицирани от Всемогъщия Бог? Все още сте заети с работата си. Все още сте заети с
ваши дребни, дребни нещица. Все още сте заети с дребното в живота и в семействата ви. За светец… (Майка
продължава за кратко на хинди – бел.пр.), за човек с щедра природа, тоест за човек, който е светец, целият свят е
негово семейство. Все още ли се притеснявате за собствените си семейства? Тогава все още не осъзнавате вашата
святост. А светецът не се тревожи само за собствената си жена, за децата си, за дома си; той се тревожи за целия
свят. Като Сахаджа йоги вие сте могъщи същества. Вие сте могъщи хора. Имаме проблеми по целия свят. Знаете го
много добре. Не е необходимо да бъдете велики интелектуалци или политици, или нещо подобно. Трябва да следите
зорко за проблеми, който безпокоят този свят. Трябва да го направите. Не може да живеете в свой собствен свят,
само защото сте светци. Тоест, не е възможно да се затворите в него. Не може просто да бъдете в аранха. Трябва да
знаете, че трябва да живеете в този свят и да познавате всички проблеми на този свят. И да мислите за тях, а не само
за вашите си проблеми – „Майко, как ще мога да направя това или онова?” А трябва да се тревожите за целия свят.
Трябва да се замислите какво става по света, какви са проблеми на този свят. Вие сте отговорни за него. Не само
това, но трябва да се молите. В молитвите си трябва да кажете: “Майко, разреши този проблем”. Колективно и
индивидуално трябва да отклоните вниманието си от себе си, от вашия дребен живот към нещо по-широко. Тогава сте
светци. И трябва да мислите, че е ваше задължение да помолите за Божията помощ, така че всички тези проблеми да
бъдат решени. Това е работата, за която сте избрани. Вашето искане ще изработи всичко, защото – както знаете – Аз
съм без желания. Вие трябва да пожелаете. Което пожелаете, ще стане. Закрилата, привързаността, състраданието на
Майка е с вас. Но вие трябва да се грижите за този свят и да покажете загрижеността си, а не да живеете в тесния си
кръг и с ограничения. Както сега става с британците, които са тук. Те си мислят, че проблемите на Великобритания са
само техни. Не. Вашите проблеми ще се разпрострат върху всички места, където има Сахаджа Йога. А трябва да се
тревожите за всички тях. Имаме същите проблеми и в Австралия. Има някой, който създава много проблеми. Трябва
да видите кой е и да го шубитирате и да го оправите. Лидерът трябва да каже кого да шубитирате. Аз ще направя
останалото, независимо дали този човек е в Австралия, Америка или Индия. Където и да видите проблем в Сахаджа
Йога, това е нападение срещу Сахаджа Йога и всички вие трябва да насочите вниманието си върху него и да го
изработите. Както виждате, има общи проблеми. Виждаме, че Америка се видиотява – или както искате го наречете –



така че трябва да насочите вниманието си към Америка. Трябва да разпрострете вниманието си и навън, а не само
вътре и да се притеснявате за себе си, за вашите семейства, къщи, деца. Веднага щом разпрострете вниманието си
навън, проблемите ви в къщи се разрешават, до най-малката подробност. Трябва да насочите вниманието си вън от
вас. Първо казахме да не се гледа телевизия, защото Сахаджа йогите нямат полза от гледане на телевизия. Когато
гледат телевизия, те просто блокират. Но сега се случват важни неща, която сами трябва да видите. Можете да
пресеете кои са световните проблеми и да видите за себе си накъде да насочите вниманието си. Ако осъзнаете
личността си, това няма да е личност, която може да бъде напълно вкарана в малки граници. Вашата личност трябва
да бъде въвлечена в проблемите на вселената. Там са всички проблеми. И ще се изненадате, че всичко може да се
реши по много колективен начин. И на това ниво, на което сте сега, може да видите за себе си, че всички Сахаджа йоги
получиха вибрации на върха на главите си. Искате ли да проверите? Нека тези, които седят насреща, да видят.
Разпрострете вибрациите си. Разпрострете вниманието си и ще се изненадате, че с всички други глупави проблеми е
свършено. Нека проверим. Оставете първо децата да го направят. (едно дете плаче и Майка коментира, че може би е
изморено. После кара хората да седнат и да усетят. Нещо в зала става и Майка казва: “оставете ги да пораснат. Аз
просто ги чакам да пораснат.”) Така че отношението към самите нас трябва да е да осъзнаем собствената си слава,
собствената си позиция, да знаем, че сме светци, че сме достигнали най-висшия стадий и че сме станали светлината и
сега трябва да даваме светлина на другите. Ако погледнете в Библията, Христос е казал нещо много важно – да не
слагаме светлината под масата. Ето това е. Трябва да поставите светлината на пиедестал. Това е – трябва да
поставите вашата светлина в цитаделата, на много високо място, та да дава светлина на другите. И това действа
двояко ако разберете какво сте, какво трябва да осъзнаете, какво е вашата ситуация, какви са вашите сили, какво сте
постигнали в Сахаджа Йога, какво дължите на Сахаджа Йога, какво трябва да дадете за Сахаджа Йога, как Сахаджа
Йога ви е направила толкова способни, толкова добри, толкова мили. И дали сте достатъчно праведни, дали се
държите подобаващо, дали правите правилните необходими неща. Защото само вие сте тези, които могат да го
сторят. Вие сте хора с много, много специална енергия и специална връзка с духовния живот. И ако започнете да се
държите като всички останали светски, глупави хора, ограничавайки себе си до семейството, децата, глупавите
предишни животи, ще се погубите – изгубени за самите вас и за всички. Проблемите са много повече от това, което
знаете. Това е разбирането което трябва да постигнете – “Майка ни е направила йоги. Ние сме светци. И трябва да
покажем на света правилната пътека. Тя ни е казала, че сме светлината и трябва да показваме на хората по кой път
да вървят, как да продължат напред”. Нали така? Иначе всеки ще бъде проблем, сякаш е в малък водовъртеж и се
върти ли върти. Как може така?! Казвала съм толкова пъти да видите тези фалшиви гуру. Те нямат вибрации. Не знаят
нищо за Кундалини, нищо за Сахаджа Йога. Но как действат?! А какво правим ние? Ние все още се борим със самите
нас, с нашите проблеми, с нашите идеи, с нашия дребнав ум и страхливост. Сега вие трябва да разберете. Трябва да
решите за себе си. Вашето собствено желание, собствено величие, вашето собствено благородство трябва да излязат
на преден план. Трябва да видите на какво сте способни, какво можете да направите. На хората им е много е лесно да
казват: „Майко, това е прекалено. Нищо не мога да направя.” Или някой може да каже: „Майко, много съм зает със
семейството ми” или „Много съм зает с децата ми”. За това ли сте дошли в Сахаджа Йога? За това ли съм ви дала
Реализация? За това ли са ви изпратени всички тези благословии? Така че консолидацията, която трябва да
направите, е много важна. Може ясно да видите защо не можем да имаме никакви публични програми. Защото във
Великобритания наистина се нуждаем от консолидация. Тъй като съм живяла много години във Великобритания, тук
хората Ме приемат за даденост, защото Аз съм тук, стоя тук. Те си мислят, че е достатъчно да отидат на летището и
край – „Преминахме през изпитанията и край.” „Бяхте ли на летището? Видяхте ли Майка?” и толкова. Каква е ползата
да Ме видите? Какво съм ви дала? Разпространявате ли вашата светлина? Колко души са получили Реализация от
вас? Просто вижте колко души са научили Сахаджа Йога от вас или от вашия живот, или от вашата мъдрост, или от
вашето поведение? Това е начинът. Това е критерият. А не: „Добре, изпратих пари на Майка за Нейното пътуване”. На
Моята възраст, ако видите някоя жена от Индия на Моята възраст, тя върви с бастун. Тя не може да изкачи дори едно
стъпало. Индийките не могат поради горещината в тях. Но Аз пътувам. Знаете, че Аз пътувам и върша много неща. А
Моето семейство? Аз ги лишавам от присъствието си. Лишавам съпруга си от Моето присъствие. Всички са без Мен.
Аз пътувам, пътувам всеки ден. Знаете го много добре. И работя много усърдно. Понякога си лягам в два през нощта,
друг път в три през нощта. Този път Хош беше с Мен и го видях, че беше капнал. Казвам ви, вие само разчитате на Мен.
Аз съм в Австралия, добре. Австралийците работят. Или Австрия и австрийците работят. А другите си прекарват
чудесно. Същото е и с британците. После си изкарват чудесно в Индия. А Аз? Правя маратон. По същия начин трябва



да усетите преди всичко какво печеля Аз от това? Какво печеля Аз от всичко това? Печеля нещо за вас. Върнах Моите
деца към нормалните условия. Заведох ги в Царството божие. Вие трябва да направите същото. Трябва да отведете
другите до Царството божие. Но ако самите вие сте въвлечени в собствената си майа, с всеки изминал ден ще падате
все по-надолу. Може и да се скарам. Може и да ви кажа: „Чуйте, ако не ви дойде ума в главата, никога няма да се
разберем.” Винаги ще сте откъснати, където и да сте, защото не искате да видите. Затова, трябва да кажа, че
специално във Великобритания имате едно предимство. Всички вие сте много интелигентни хора. Интелигентни сте,
без съмнение. Не сте идиоти като американците. Интелигентни сте. Тази интелигентност преди време се превърна в
коварство. А сега сте изморени от коварството си. Индийците го научиха от вас. Те наистина станаха много лукави. Но
се изморихте от коварството си, сега сте уморени, писна ви, капнахте и сте летаргични. Но с вашата интелигентност
можете да разберете, че работата, която върши нашата Майка, е много важна. Тя ще остане в историята. И всяка
казана от вас дума, всяко казано от вас нещо, начинът, по който се държите, всичко ще остане в историята. Не колко
деца сте създали или каква е съпругата ви, а какво сте направили за Сахаджа Йога. Помнете това. Историята ще
запечата всичко – всичко, което сте направили, което сте постигнали в Сахаджа Йога. Това не е хвалба. Не е просто
някаква показност, не е големи приказки, нищо подобно. А какво всъщност, реално и напълно сте постигнали – това
ще бъде записано. Поне Бог познава лицемерието и Бог познава надутото нехайство. Бог е този, който знае къде се
намирате и какво се готвите да правите. Не може да заблудите Бог. Трябва да разберете едно – когато лъжете Бог,
заблуждавате себе си, вашия Дух, вашата Реализация, вашето извисяване! Така че трябва да внимаваме. Като Майка,
трябва да ви кажа: „Опитайте се да се интроспектирате много внимателно!” Какво сте направили за Сахаджа Йога.
Какво сте направили за другите Сахаджа йоги. Какво сте направили за другите хора, които се лутат. Какво е нашето
поведение към другите Сахаджа йоги. Колко мир и любов, и състрадание сте дали на другите. Колко разбиране и
толерантност сте проявили към другите. Ако някой тук спечели малко повече пари, става толкова надут, става
толкова агресивен, толкова груб. Не мога да повярвам?! Как могат парите да ви подмамят към тези пороци? Вие не
сте обикновени хора. Вие сте светци, чиито нозе за измити от река Ганг. Опитайте се да разберете вашата слава.
Опитайте се да разберете собствените си сили, собственото си положение като святи хора, Сахаджа йоги, които са над
всички светци, защото вие знаете как да давате Реализация. Знаете всичко за Кундалини. Знаете всичко за
Реализацията. Колко хора знаят за това? В противен случай ще си помисля, че съм дала Реализация на куп глупаци,
които не разбират нейната стойност. Както е казал Христос: “Не хвърляйте бисери на свинете”. Не мисля, че съм
направила тази грешка. Не мисля, че съм сгрешила, като съм хвърлила бисери на свинете. Не съм го сторила. Но вие
трябва да решите къде стоите, в коя категория. Това е така очевидно във времената на опасности, през които
преминаваме. Много е важно. Трябва да се преборим. Това е много повече от войните, които сме имали. Много повече
от битките, които човешките същества са водили. Светът се превърна в нещо ужасно и ние трябва да го
трансформираме. Това е огромна задача. За целта трябва да работите много искрено и от сърце и душа. Сигурна съм,
че един ден в историята на този свят имената на Сахаджа йогите ще бъдат написани със златни букви. Сигурна съм, че
ще стане. Сигурна съм, че трябва да се получи. И това трябва да бъде постигнато от всички, с един, общ ум, с едно
сърце. Какво мога Аз да пожертвам? Какво да направя? Как да помогна? Какъв е Моят принос? Желая да мога да видя
тези времена през Моя живот. Така че днес е денят, в който трябва да интроспектирате. Да навлезем ли всички в
медитация? Моля, затворете очи. Всички да затворят очи. Сега всички ще проведем медитацията както сме го
правили в залите по време на публични програми. Първо ще поставим ръка на сърцето. В сърцето обитава Шива,
Духът. Трябва да благодарите на вашия Дух, че е донесъл светлината във вашето внимание, защото сте светци и
светлината в сърцата ви трябва да освети целия свят. Моля ви сега в сърцата си да се помолите: “Нека светлината на
моята любов към Божественото да се разпростре върху целия свят”. С цялата искреност и разбиране, че сте свързани
с Божественото и че каквото пожелаете с пълна увереност в себе си, ще се случи. Сега сложете дясната си ръка върху
горната част на корема от лявата страна, на горната част на стомаха отляво. Тук е центърът на вашата дхарма. Тук
трябва да помолите: “Нека Вишва Нирмала Дхарма се разпространи в целия свят. Нека хората да видят светлината
чрез нашия дхармичен живот, чрез нашата праведност. Нека хората ги видят и приемат Вишва Нирмала Дхарма, чрез
която да получат просветление и благоприятен, по-висш живот и желание за извисяване”. Преместете дясната ръка в
долната част на корема, на стомаха отляво. Притиснете. Това е центърът на чистото познание. Тук, като Сахаджа йоги,
трябва да кажете: “Нашата Майка ни е дала пълна представа за Божествените дела. Тя ни е дала всички мантри и
цялото чисто познание, за да можем да понасяме и разбираме. Нека аз и всички ние напълно да ги познаваме”.
Виждала съм как някой е лидер, а жена му не знае и дума за Сахаджа Йога. Ако пък жената знае за Сахаджа Йога,



съпругът й не знае нищо. “Нека бъда познавач и експерт в това познание, така че да мога да давам Реализация на
хората, да ги накарам да разберат какво е божествен закон, какво е Кундалини и какво са чакрите. Нека вниманието
ми бъде повече върху Сахаджа Йога, отколкото върху всички светски неща”. Поставете дясната ръка в горната част на
корема. Затворете очи. Притиснете тук отляво. Кажете: „Майка ми даде Духът и аз имам мой собствен водач, който е
Духът. Аз съм свой собствен господар. Нека не се занемарявам. Нека да има достойнство в моя характер. Нека да има
щедрост в поведението ми. Нека да има състрадание, любов към другите Сахаджа йоги. Нека да не се перча, а да
имам дълбоко, дълбоко познание за Божията любов и дела. Така че хората да идват при мен и да съм в състояние да
им разкажа за Сахаджа Йога и със смирение и любов да им предам това велико познание.” Вдигнете дяната си ръка
върху сърцето. Тук трябва да благодарите на Бог, че сте почувствали океана от радост и сте почувствали океана от
прошка и способността да прощавате като нашата Майка, и както сте видели, е толкова огромна. „Нека сърцето ми се
разтвори и обхване цялата вселена. В сърцето ми да отеква името на Бог.” Във всеки един момент, сърцето трябва да
изразява красотата на Божията любов. Преместете дясната ръка на Вишудхи, на лява Вишудхи, на ъгъла между врата
и рамото. „Няма да се ровя във фалшивото чувство за вина, защото знам, че е фалшиво. Няма да бягам от грешките си,
а ще застана лице в лице с тях и ще ги изкореня. Няма да се опитвам да търся грешките у другите, а с познанието ми за
Сахаджа Йога нека се опитам да отстраня грешки им.” Имаме толкова много начини, скрито можем да отстраним
чуждите грешки. „Нека колективността ми стане толкова голяма, че целият Сахаджа свят да стане мое семейство, мои
деца, мой дом, моя същност. Нека напълно да почувствам вродено и изградено в мен, че съм част и частица от
Цялото, защото всички ние имаме Атма. Нека моята загриженост се отнася за целия свят, така че да знам какви са
неговите проблеми и как мога чрез силата на чистото си желание да ги разреша. Нека чувствам проблемите на света в
сърцето си, искрено, за да ги отстраня от самата им основа, от корена, който ги поражда. Нека стигна до принципите
на тези проблеми и да се опитам да ги отстраня чрез силите си, чрез святите си сили, дадени ми от Сахаджа Йога.”
Сега поставете дясната си ръка на челото, напряко. Преди всичко тук трябва да кажете: „Трябва да простя на всички,
които не са дошли в Сахаджа Йога, на тези, които са в периферията, които идват и си отиват, които прескачат тук и
там. Но най-вече трябва да простя на всички Сахаджа йоги, защото те са по-добри от мен. Аз съм този, който се опитва
да им търси грешки, а съм на най-ниското стъпало. И трябва да им простя, защото трябва да зная, че все още трябва
да извървя дълъг път. Все още съм много по-малко. Трябва да усъвършенствам себе си.” Смирението трябва да се
установи в нас, така че тук трябва да кажете: “Нека смирението в сърцето ми, в истинския му смисъл, а не лицемерно,
изработи чувството за прошка, така че да се поклоня на реалността, на Бог и на Сахаджа Йога.” Сега преместете
дясната ръка отзад на тила. Наведете глава назад. Тук трябва да кажете: „О, Майко, каквато и грешка да сме
допуснали спрямо Вас, каквито и грешки да минават през ума ни и каквито и да е дребнавости да сме показали пред
Вас, по какъвто и да е начин да сме Ви притеснили или предизвикали, моля Ви, простете ни”. Трябва да помолите за
прошка. Чрез вашата интелигентност трябва да знаете коя съм Аз. Не трябва да ви го казвам отново и отново. В
Сахасрара трябва да Ми благодарите. Поставете ръка на Сахасрара, завъртете ръка седем пъти и Ми благодарете
седем пъти: „Майко, благодаря Ви много за Реализацията. Майко, благодаря Ви много за това, че ни накарахте да
разберем колко велики сме. Благодаря ви много за това, че ни дадохте благословиите на Божественото. Благодаря Ви
много за това, че ни издигате по-високо, много по-високо, от това, което сме били. Благодаря Ви много също и за това,
че ни поддържате и ни помагате да се усъвършенстваме и коригираме. И накрая, Майко, благодаря Ви много за това,
че дойдохте на тази земя, че се родихте и че работите толкова усърдно за всички нас”. Благословени сърца (записът
на аудиокасетата е неясен.) (Речта продължава на хинди. После Майка кара йогите да си направят бандан. Издига им
Кундалини. После ги кара да си завържат Кундалини, главите наведени назад, като светци. Първият възел да се прави
много бавно. После да проверят вибрациите си. – бел. пр.) Чудесно, получавам вибрации от вас. Нека Бог да ви
благослови! Благодаря ви много.



1988-0710, Пуджа на Хамса чакра
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Пуджа на Хамса чакра, Графеншау, Германия – 10 юли 1988 г. Днес решихме да имаме Хамса Пуджа в Германия.
Досега никога не сме обръщали много внимание на центъра Хамса, който e - Аз мисля - много по-важен за Западния
свят, отколкото за индийците или за Източния. Причината за това е, че в Хамса чакра се разкриват и проявяват част от
Ида и Пингала. Това означава, изразяването на Ида и Пингала се осъществява чрез Хамса чакра. Следователно,
Хамса чакра не е стигнала до Агнйа, но тя държи определени нишки или определени части от Ида и Пингала и те
започват да текат към вашия нос, да се проявяват чрез очите ви, от устата ви и от челото ви. Също знаете, че Вишудхи
чакра има шестнадесет венчелистчета, които се грижат за очите, носа, гърлото, езика, зъбите, но всички те се
проявяват чрез Хамса чакра. Затова, за западния ум е много, много важно да разбере Хамса чакра. На санскрит има
един красив куплет относно това: Ханса шветаха, бакаха шветаха, ко ведо ханса бакайахо; Ниркшир вивекету, ханса
ханша, бака бакаха. Това означава, че както жеравът, така и лебедът е бял. А каква е разликата между тях? Ако
смесите вода и мляко хамса (лебедът – б.пр.) ще всмуче само млякото. Следователно, той може да направи разлика
между водата и млякото. Докато бакаша, което означава жерав, не може. Това е едно много значимо нещо, което
трябва да бъде разбрано от Сахаджа йогите. Разграничението трябва да бъде разбрано много дълбоко вътре в нас и в
Сахаджа Йога е много важно как развиваме разграничението. Но преди да стигнем до там, нека да видим каква
голяма роля играе разграничението за външното проявление на нашите изразни средства. Ние сме хората на Запад,
които винаги се опитваме да се изразяваме външно. Много е важно как изглеждате, много е важно къде гледате,
какво гледате, какво виждате. Много е важно външният ви вид да е добър. Особено много. Хората изразходват много
време, за да подобрят външния си вид. Това е най-малкото. След това те имат метод, който наричаме средства за
масова информация. Страната говори или се изразява чрез медиите. И медиите трябва да имат опит. Всяка страна
има своя “специалитет”, един от друг по-добри. И когато ги погледнете, откривате, че на всички напълно им липсва
разграничение. Това също е и в нашата реч, в проявлението ни чрез литературата, в израза на поезията, в израза на
отношението ни към другите. Всеки вид изразяване изисква разграничение, което е едно дълбоко установено
познание или мъдрост. Ако на Запад хората не отдаваха толкова много на външното, Аз смятам, че те щяха да бъдат
много по-добре. Да предположим, че ако в Англия хората не станат пънкари, тогава другите ще им се присмиват. И те
ще мислят, че този човек няма пари да стане пънкар. Така обществото, което няма никакво разграничение и е много
външно, бива завладяно от модите. Модите не могат да си проправят път в страни, където традициите имат дълбоки
корени и които имат правилно разбиране за живота. Разбира се, страните с много древна история традиционно са се
опитвали да напреднат чрез грешки и опити и методът на опита и грешката е развил много по-добро разграничение,
много по-добро разбиране. Но страните, които не преминали през цялото това изпитание, през цялата тази
дисциплина, не са постигнали резултати и са лишени от разграничение. И затова много от хората, макар да са много
дълбоки търсачи, са се отклонили. Ако имаха разграничение, нямаше да се отклонят, нямаше да отидат на
не¬подходящи места. Но им липсваше разграничението. Така се стига до разграничението как да използвате вашите
Ида нади и Пингала нади и до разграничението да се разбере кое е добро и кое лошо. Нека сега да разгледаме Ида
нади. Ида нади е много важен, защото разграничението в него може да дойде само чрез разбиране на традицията. Ида
нади започва от мястото на Ганеша – Муладхара. Така в началото ако нямаме разграничение, изпускаме най-голямата
подкрепа, най-голямата помощ, най-голямото захранване със святост и благоприятност в Муладхара. Винаги
приемаме нещо, което е вредно за нашия растеж и което също може да ни разруши, не само нас, а и цялата страна.
Когато липсва разграничение, харесваме вредни хора. Разграничението означава, че трябва да избирате нещата,
които са добри за вас, които са доброжелателни за вас, които са добри за колектива, които са добри за вашето
извисяване. Обратно на това хората, които нямат разграничаване, попадат в капаните на лоши хора, като да речем
Фройд. Искам да кажа относно Фройд, че никой индиец не би повярвал, че може да се стигнете до такава нелепа идея.
Но хората приеха Фройд повече отколкото можаха да приемат Христос, защото им липсваше разграничението. Ако
имаха в тях това традиционно разграничение, те щяха да бъдат спасени. Това традиционно разграничение идва от Ида
нади. Абсолютно неправилна е представата на хората за това, което наричат обусловеност и казват, че
обусловеността е много лоша и че хората не бива да се отдават на обусловености, и че човек трябва да бъде свободен
от обусловености. Също и в това трябва да има разграничение. Трябва да се разбере коя обусловеност е добра и коя
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не бива да се следва. Но тъй като и за обусловеността няма разграничение, ние категорично се отказваме от всички
традиции, от всичко, което идва до нас чрез опита на нашите прадеди. Отхвърляме всичко, отхвърляме историята и
казваме: “О, не, ние сме над това. Чувстваме се свободни." По подобен начин бях учудена, когато вчера някой в
самолета каза: "Аз се чувствувам свободен, когато нямам дрехи върху себе си." Искам да кажа, че ако дрехите могат
да ви държат в затвор, тогава какво става в истинските затвори, какво ще бъдат те за вас? Но тези смешни идеи
влизат в главите на хората и те смятат, че можем да оправдаем цялата глупост, която следваме, защото ни липсва
разграничение. Интелигентността не може да ви даде разграничение. Тя не може да ви даде разграничение що се
отнася до обусловеностите. За един Сахаджа йоги е важно да разбере как развивате вашето разграничение. Едва
вчера Аз изнесох много хубава лекция на дамите от Париж, или бих казала на дамите от Франция, относно
разграничението у жените. Разграничението на Ида Нади е интуицията. Ако развиете го вътре във вас посредством
вашите медитативни сили, развивате интуиция. А интуицията не е нищо друго освен помощта на Ганите, които ви
заобикалят. Ако се научите да получавате помощ от Ганите, можете да станете много интуитивни и без много
интелигентност можете да кажете правилното нещо. Цялата Сахаджа Йога, бих казала поне 50% от нея, се основава на
интуицията. Затова трябва да развиете подходящото отношение към Шри Ганеша. Трябва да разберете Шри Ганеша в
истинския му смисъл. Оттам се започва, защото Той е Ганапати. Той е този, който е водачът, Той е господарят на
всички Гани. Така че Ганите ви дават интуиция. Например, да речем, че Аз трябва да ходя някъде, а после казвам: "Не,
няма да мога да отида там утре.” И някак си Аз не отивам. Тогава хората се чудят: "Майко, как знаете?” Аз зная, защото
там са Ганите и онова, което кажат, е истината. Те знаят всичко. Или каквото да кажа за някой, се оказва истина. Така
започват да ме питат: “Майко, как стана така, че разбрахте?” Аз живея с интуиция. Или ако трябва да хвана самолета,
Аз зная по интуиция какво ще се случи. Трябва да развиете тази способност, почитайки Шри Ганеша. Представете си,
Шри Ганеша ръководи също част от Хамса чакра. Затова, когато казваме хам и са, всъщност и двете са Биджа
мантрите на Агнйа. Но когато Агнйа докосне Хамса, започва от там. Ето защо в основата, в корена е Хамса. И тук е хам
- хъм означава "аз съм”. Ако имате разграничение, няма да следвате модите, глупавите идеи. Вие имате ваша
собствена личност, вие сте Сахаджа йоги. Не слушате хора, които не са Сахаджа йоги. Това е участието хам, “аз съм”.
Не частта от егото, а хам – разберете: “ Аз съм йоги и зная толкова много неща, които обикновено хора не знаят,
затова нямам нищо общо с тях. Не бива да вземам никакви уроци от тях. Те не бива да ме учат на нищо. Те не знаят
нищо. Аз зная много повече." Да осъзнаете себе си е хам. Бих казала, че то идва от Дясната страна. Разграничението
на Дясната страна е хам, а разграничението на Лявата страна е са. Са означава "ти", означава "ти си единственият".
Във вашия случай вие знаете кой е "ти". Но за всяко човешко същество “ти” е Божественото. “Ти сте единственият".
Това, което идва от Лявата страна е са. Така че думата Хамса е направена от два вида разграничение - как да
разберем "аз съм" и как да разберем "ти си". Върху тези две везни, както тук красиво са показани луната и слънцето, в
центъра им е кръстът, който ви дава равновесие, който ви дава дхарма. Можете да разберете как всички тези неща са
свързани едно след друго, пласт след пласт. Как дхарма е свързана с разграничението. Обаче има хора, които
изведнъж биват привлечени от някакъв ритуал. Например, виждала съм някои Сахаджа йоги, които идват на пуджа и
като луди си правят бандани. Вървят и по пътя си правят бандан. Където и да отиват си правят бандан, като луди. Това
просто е обусловеност, това не е разграничение, не е Сахаджа Йога. Трябва да се разбере да се прави ли бандан или
не? В присъствието на Майка има бандан. За какво да си правите бандан? Но когато Аз говоря, хората си правят
бандан, вдигат си Кундалини. Мисля, че всички те са луди. Същото се отнася и до музиката. Вчера чух, че имало вид
музика, която се слушала навсякъде по ашрамите, тъй като всички могат да подскачат като камили. Разбирате ли,
това е музика за камилите. Обаче всеки цени високо този запис. Защо? Защото могат да скачат като камили. Веднъж
щом започнат да скачат ката камили, човешките същества не могат да се откажат, те формират навици. Харесват тази
определена музика, продължават да скачат ката камили, защото са станали такива трябва да се държат като камили.
А пък може да има някаква музика, която е като за кон, като за яздене в тръст или може би като за галоп, каквото и да
е. Обаче щом я чуят, хората изведнъж започват да следват ритъма. Веднага стават коня, който галопира. Сега
галопира кон. Те стават коне и харесват само тази галопираща музика. И така нататък, и така нататък, би могло да
бъде магаре, би могло да бъде каквото и да е. Ние не сме животни, ние сме човешки същества и сме хам, "ние сме”.
Ние сме Сахаджа йоги. Не сме доминирани от някакъв определен ритъм или определена музика. Можем да се
наслаждаваме и да разбираме всяка разновидност, след като е дхармична, след като е балансирана, след като е
благоприятна и свята. Така че може да видите колко неща се оценяват чрез Хамса. Смятам, че цялата Сахаджа Йога
се крепи върху равновесието в Хамса. Има хора, които са много проницателни, което значи много честни, но тази



честност може да отиде в една много абсурдна граница. Или друго, има хора, които са много работливи. Това също
може да стигне до границата на абсурда. Така че тези качества, за които се предполага, че са добри, не могат да бъдат
добродетелни. Добродетелта е възхвалено разграничение. Ако имате разграничение, тогава възхвалявате
разграничение като праведност. Както можете да кажете за Христос, можете да вземете за пример Христос. Христос
беше такова разграничение. Когато хвърляха камъни по Мария Магдалена, Той нямаше нищо общо с проститутки, Аз
искам да кажа, изобщо нямаше нищо общо, никакво отношение. Но чрез разграничението си Той можа да разбере, че
на тези хора не им е работа да хвърлят камъни по нея. Той стана с цялата си смелост и каза: "Онези, които не са
извършили никакъв грях, могат да хвърлят камъни по Мен." Това е силата на разграничение, така че хората просто
почувстваха разграничение вътре в тях и в това разграничение усетиха: "Този човек е свят и не можем да хвърляме
камъни по Него." Ако като Сахаджа йоги имате разграничение, вие също ще накарате другите да разграничават.
Другите ще трябва да различават и да разбират. И това "Ниракши вивек" е разграничението между водата и млякото,
между лошото и доброто, може да достигне до вас ако развиете способността за разграничение. В Сахаджа Йога на
всеки етап намирате хора, които са несигурни също и поради неспособността за разграничение от Дясната страна. А
неспособността за разграничение в Дясната страна идва от проявата на егото у хората. Както казах, егото е хам. То не
работи когато трябва да постига резултати. Така например, Аз разбирам, че някои хора се ожениха в църква. Разбира
се, че за Сахаджа йоги това е неправилно. Ние не вярваме в никакви човешки религии, знаете това. Добре, отидохте в
църквата, добре. Но тези хора изпратиха една жена в Лондон да купи дрехи от фирмата Лаура Ашли, а също мисля, че
вероятно някои мъже са носили фракове на сватбата. Къде се загуби егото? Егото, че сте Сахаджа йоги беше загубено
напълно. Мисля, че всички те отидоха на фризьор, вършеха всякакви неща и всички искаха да отидат там като стари
християни, стигайки се до църквата в покрай гробовете на глупави епископи. Това не е само тук, Индия: е много по-зле
що се отнася до религиите - Лявата страна. Индийците са много, много обусловени хора и не успяват да разберат
какво е разграничение. Така например ние имаме Джнанадева (Гйанадева). Той беше такава велика инкарнация, а
дори нямаше обувки на краката си. Но в наши дни правят големи процесии с балдахин и в него са така наречените
обувки на Шри Джнанадева и хиляди, хиляди хора пеят във възхвала. Просто си представете?! Кой би могъл да им
каже, че Джнанадева не е имал обувки? Какви обувки носите вие в балдахина? И в което и да е село да отидат или в
който и да е град, хранят ги с великолепна храна и всеки пада на колене. "Светците дойдоха с балдахин." А обувките
вътре никога не са принадлежали на Джнанадева. Така че тази лудост продължава. Сега виждате всички тези неща да
се случват около вас. Във всяка страна, във всяка религия, във всяка глупава област ще видите, че се случват подобни
неща. Но вие просто скръствате ръце. Ставате едно с това и тогава е толкова трудно да се разбере какво се е случило
с вас. Обаче когато егото се използва правилно, тогава то е разграничение. Също така – отделно от религията - хората
имат много, много ужасна обусловеност и тя е спрямо страните. "Аз принадлежа на Индия, аз принадлежа на
Германия, аз принадлежа на Англия." Толкова е ужасно. Искам да кажа, че да се кажа нещо такова, означава, че още
не сте израснали за Земята на Сахасрара. Онези, които започват да стават към някоя националност, не знаят, че
вашата националност е трансформирана. Всъщност нямате нужда от никакви паспорти за областта, където царува
Божественото. То е изписано широко на лицата ви. Но въпреки това, дълбоко вътре във вас съществува
обусловеността "аз принадлежа към тази страна. Моята страна е много велика. Твоята страна не е добра." Но когато
се стигне до разграничение, трябва да се помислим: "Добре, роден съм в Германия, а Германия е правила много
грешки. Нека да ги изправя така, че да върна целия мой германски народ в областта, където обитават мирът, радостта
и щастието.” Тук тази обусловеност се използвана с разграничение. Ще установите, че във всичко има две страни. По
кой път се движите зависи от вашето разграничение. Например, има хора, които имат обусловеност, да речем, към
определена религия. Да предположим, че принадлежат към еврейската религия и са дошли в Сахаджа Йога или
принадлежат към християнството и са дошли в Сахаджа Йога. Така че сега, какво е разграничението? Веднага щом
дойде друг евреин или християнин, те просто навлизат в братството на бхутовете и всички стават големи приятели.
"Тъй като тя е еврейка, аз съм евреин, моят баща е евреин, моята майка е еврейка, това мое нещо е еврейско…"
Същото е и с християните, същото е и с другите общества и с която и да е друга националност. Обаче какво е
разграничението, когато търсите? Най-доброто от разграничението на този етап е да разберете какви са грешките на
тези така наречени човешки религии, които се оформят след смъртта на основателите им, можем да кажем,
инкарнациите или пророците, които поставиха началото на религиите. Това е първото разграничение. Второто
разграничение е да се прочетат онези свещени писания и да се открие какво специално са казали тези инкарнации.
Защото, бих казала, че ако някой е мюсюлманин, той би трябвало да се запознае с Корана и да види какво отнасящо



се до Сахаджа Йога е написано в него. Ако е християнин, нека се запознае с Библията и открие всичко написано в нея,
отнасящо се до Сахаджа Йога, защото Сахаджа Йога е истината и трябва да се открие каква истина е написана. Ако се
развие такова нещо, тогава можете да отидете по-нататък, ако сте достатъчно смели и храбри, за да отидете и кажете
на хората: "Вижте, каква е тази глупост, която следвате? Това не е писано, не е правено. Всичко, което е писано, е
същността на цялата работа." Това е третата фаза, където използвате вашето разграничение, що се отнася до
определена религия, националност. Да речем, когато съм на Запад, трябва да дискутирам Запада. Но когато съм в
Индия, трябва да ме чуете. Това, че не разбирате езика, е добре за вас. Иначе ще изгубите всякакво уважение към
индий¬ците, защото Аз доста им се карам и им казвам какво при тях не е наред. Но тук е важно (да разбирате – бел.
пр.), защото при нас на Запад много неща не са наред. Така че разграничението е да се види какво с нас не е наред,
къде грешим, имаме ли някаква смелост или не. Така например жените нямат куража да носят сари навън. Защо?
Понякога няма значение. Както индийките могат да носят вашите дрехи, така и вие можете да носите сари. Или пък
мъжете не желаят да носят навън индийски дрехи. Нужно е малко хам. Те им се радват, но не носят. А носят същите
смешни панталони на дупки. Могат да носят пънкарските дрехи, но не могат да носят нещо, което е практично, добро
за носене. Това трябва да ви даде идеята, че сме различни хора. Този червен знак (бинди, точката с кум-кум на челото
– б.пр.) е много важен, защото тогава няма да прихващате никакви бхутове и той трябва да се носи. В Библията е
писано, че на главите им ще има знак, но понеже има толкова много други глупави хора като „Харе Рама, Харе
Кришна”, не мисля, че хората ще носят някакви знаци. Ние се страхуваме от обществото. Как да носим знака? Но да
предположим, че хората кажат: „Можете да ходите с разрошена коса", то ще го направите, защото е позволено в
обществото. Ние сме хората, които не бива да се страхуват от никое общество. Трябва да излезем от него и да го учим,
трябва да научим хората. Всичко, което е добро, ще го направим, независимо дали другите го харесват или не. Това е
признак за един светец. Ако някога сте виждали светец, той излиза с всичките си сили да каже всичко, което е
правилно, което трябва да бъде свършено и което трябва да се следва. Това е признак за един светец. В противен
случай понякога вашият светец се разтваря в обществото, понякога в Сахаджа Йога, понякога другаде. Тогава каква е
ползата от такива светци? Покажете ми някой светец, когото познавате, който да е не водил борба с обществото,
който да не е посочвал грешките на обществото по един много открито начин, без никакъв страх. Познавате ли такъв
светец? За Сахаджа йогите е много важно да имат тази смелост вътре в себе си. Ако развиете вашето разграничение,
тогава то действа. От страна на егото какъв вид разграничение развивате и как? От Дясната страна са всички Деви,
всички божества седят около вас. Трябва да разберете тези божества. Трябва да знаете какво ще направят те? Да
предположим, че сте сбъркали пътя. Не бива да мислите като всички останали: "О, сбърках пътя. Как ще стигна? Какво
ще правя?" В крайна сметка отивате по някаква безсмислена работа. Няма значение. А трябва да помислите: “Ами
Ханумана? Той трябва да ме е довел тук с някаква цел. Нека да я потърся." Приемете, приемете ситуацията. Когато
приемете ситуацията, играете в ръцете на божествата и те ви направляват. Вашите божества действат. Приемете го! И
това приемане ще ви даде чудесно разграничение спрямо вашето его. Каквото и да не е наред, добре. Приемаме го. И
преди всичко трябва да следим за вибрациите. Ако правите нещо и вибрациите намалеят, то разбира се трябва да си
кажем: "Аз съм Сахаджа йоги, за мен вибрациите и моето духовно издигане са най-важното нещо." Затова, за да
развием разграничението от Дясната страна, трябва да знаете вашата цел, вашето предназначение. Вие трябва да
знаете коя пътека сте поели и къде сте стигнали, къде сте днес. Няма да сме като другите хора, ако развиете този вид
разграничение вътре в себе си посредством чиста интелигентност. За това се нуждаете от чиста интелигентност. А
чистата интелигентност в Хамса е, че той (лебедът – б.пр.) се плъзга по водата. Той отклонява водата, не позволява
нищо да го подчини. Той е във водата, прекрасно украсявайки езерата, и не позволявайки на езерото да го разтвори,
да го подчини или да го покрие. Тук лебедите са хам. Ако пожелаят, те могат да се гмурнат надолу. Ако не желаят,
няма да го направят. Те се плъзгат по океана, океана на Самсара, на тази Бхавасагара и те няма да потънат в него.
Такова е участието на хам, където трябва да имате разграничение. От една страна, трябва да приемате нещата,
каквито ви се случват. Най-добрият в това отношение, бих казала, беше Шри Кришна, който имаше истинско
разграничение. Но в края на краищата Той беше Шри Кришна. А Неговите методи за разграничение бяха толкова
интересни, че е приятно да се знае как Той унищожи толкова много ракшаси. Всеки път Той не използваше своята
Сударшана чакра, а използваше Своето разграничение. Например, имаше един ракшас, който се опитваше да подчини
Пандавите, опитваше се да подчини добрите хора. Шри Кришна каза: "Сега какво да правя с този ужасен тип?” Този
тип имаше различни дарове от Брахмадева и Махадева, макар че в края на краищата Шри Кришна е в центъра. Така
Той искаше да организира истинско унищожение на ужасния ракшас. И ето как постъпи Шри Кришна. Имаше един



голям десностранен светец, който медитираше и беше получил като дар, че никой не бива да го притеснява. Човекът,
който го обезпокои за първи път, светецът трябва да има силата да го унищожи, ако го погледне. А този светец
медитираше в една пещера. Шри Кришна много хитро избяга от бойното поле. Името му е Ранчоддас. Малко е
пренебрежително да се каже за някой, че е избягал от бойното поле. И така, Шри Кришна избяга – покрит със шал - от
бойното поле, тъй като нямаше начин да убие онзи ужасен тип. Отиде в пещерата и покри светеца със Своя шал.
Подир Шри Кришна тичаше ужасния ракшас, за да го убие. Шри Кришна отиде и се скри. Когато ракшасът стигна близо
до пещерата и видя шала, който покриваше светеца, извика: "О, ето, ти си изморен и спиш тук, след като избяга от
полето! Стани!" Веднага щом изрече това, светецът стана и го погледна и онзи беше напълно изпепелен. Така че, ако
Шри Кришна е Вирата в Неговите нозе, или ако Шри Кришна е Виттхала на нивото на Своята глава, между двете
обитава Хамса чакра. Разграничението е описано много красиво в живота на Шри Кришна. Можем да кажем, че Той
използваше своето разграничение по един палав начин. Той е направил толкова неща по този начини и те създават
неговата игра, Лийла. Тъй като Той беше Лийла, затова можеше да използва разграничение, за да създаде театър,
игра. Така от една страна, имаме помощта на Шри Кришна, който ни дава разграничението, а от другата страна имаме
Христос. Хамса е поставена между двамата. В нас имаме две велики инкарнации, които са олицетворение на
разграничението. От едната страна е Шри Кришна, който се грижи за обусловеностите. А от другата страна е Христос,
който се грижи за егото. Той е този, който казва на кръста: "О, Боже, прости им, защото те не знаят. О, Татко, прости им,
защото те не знаят какво вършат”. Той е същият, който взема бич в ръката си и удря хора, започва да ги бие, защото те
правят пари в името на Бог. Вижте какво разграничение. Това е Исус. Същото е и с Шри Кришна, който със своята
Сударшана чакра може да убие хиляди и хиляди ракшаси, а става кочияш на Арджуна. Контрастът в тяхното
поведение е красивата сага за тяхното разграничение. За Сажаджа йогите е важно да разберат, че трябва да
постигнат резултати със своето разграничение по такъв начин, че да развият пълната си интуиция. Бих казала, че
първата мисъл би могла да бъде интуицията, би могла да е интуицията. Тя да е интуицията. Опитайте.
Експериментирайте. Но в Сахаджа Йога отиването в крайности във всичко е погрешно. Трябва да вършите всичко
умерено. Както например, Аз им казах да разбират всичко чрез вибрации, а не зная защо придобиха навика да
поставят ръце пред всичко: "Да купя ли това сари или не?” Отиват дори по-далеч - "Да купя ли тази пудра за лице или
не?" Толкова е абсурдно. Толкова е лошо, че накрая ставате бхут и казвате на всеки: "Твоите вибрации са лоши".
Защото вашите вибрации са лоши, вниманието ви е лошо. Поставянето на вниманието си върху безсмислени неща,
кара вибрациите напълно да изчезнат. Заедно с разграничението трябва да имате здрав разум, практичен разум.
Виждала съм хора, които изведнъж започват да говорят на всеки за Сахаджа Йога. Не, това не е практично. Сахаджа
Йога е скъпоценен диамант. Не може да го давате на всеки. Виждала съм на летището как хора издигат Кундалини на
всеки. Не! Не това е предназначението й. Хората трябва да дойдат в Сахаджа Йога. Те трябва да помолят за това.
Само тогава могат да получат своята Реализация. Ние не искаме количество, искаме качество. Във всички Мои
лекции, ако вникнете в това, Аз съм наблягала върху качествата на Сахаджа йогите и качеството на търсачите. Но
когато започнем да мислим да получим болшинство на гласовете за Шри Матаджи, трябва да кажа, че Аз не се
кандидатирам за никакви избори. Дали ще ме изберете или не, Аз съм избрана. Не е нужно вие да правите това.
Затова Аз нямам нужда от много хора и когато не успеете да разграничите, откривате, че някои проблеми се развиват.
Трябва вие да откриете какво сте извършили без разграничение, къде сте сбъркали, как сте направили грешка. Вие
трябва да откриете. След това я оправете. Иначе, в Сахаджа Йога не следва да има проблем, не следва да има някакви
изпитания, а само изцяло радост и радост, и радост. Но трябва да има разграничение, за да откриете какви са
слабостите ви. Къде сте сбъркали. Кое е сгрешено. Къде. В коя част. И защо не успяхте. Понякога хората мислят: “О,
направихме много по онова време, сега не можем." В такъв случай пропадате. Например, чух хората да казват:
"Дойдохме тук, така че няма да ходим на Гуру Пуджа." Това не е правилно. Много е неправилно. Трябва да дойдете на
Гуру Пуджа. Без съмнение. Гуру Пуджа е единствената пуджа, която не може да изпускате. Дори и да изпуснете
Сахасрара - добре, но Гуру Пуджа е много важна, на всяка цена трябва да дойдете на Гуру Пуджа, която е в Андора, не е
в Хималаите. В Сахаджа Йога има такива удобства, че искаме да няма промяна на полетите. “Сядаме” директно в
Хамса и стигаме до Андора. Можете, ще видите. Но ако развиете навика да мислите: "О, ще бъде трудно", тогава ще
бъде. А трябва иначе - "Майка е казала, ще бъде най-лесното. Всичко ще се уреди." Щом мислите така, то ще се уреди.
Всичко ще се оправи. Но в началото трябва да има чисто желание да го направите. Винаги когато такива идеи влизат в
главата ви, отново използувайте вашето разграничение. "Ние отиваме на Гуру Пуджа, за да помогнем на самите нас."
Ако си спомняте, със всяка Гуру Пуджа сте се издигали по-високо. Всяка Гуру Пуджа ви е помагала. Разбира се,



казвате, че Махараштра тур е много добър. Съгласна съм, така е. Махараштра тур ви помага много. Но той е 30 дни,
толкова е интензивен. Гуру Пуджа е само един ден. Колко Пуджи имате в Махараштра? Поне осем - девет. Понякога
дори десет. Ето защо, естествено е той да бъде по-ефективен. Но самата Гуру Пуджа е изключително ефективна.
Индийците ме молиха: “Майко, веднъж поне, още веднъж ни дайте Гуру Пуджа. Бихме дали всичко, за да имаме Гуру
Пуджа. Молим Ви, елате.” Този път искаха да имат Гуру Пуджа. Представете си, не можахте да присъствате на Гуру
Пуджа в Индия. Но в Андора Аз имам специална цел. Така че, моля ви, разберете, че Аз не съм личност без цел.
Постепенно разберете как изпълнявам целта - вашата, Моята и тази на Сахаджа Йога, заедно. Как красиво постигам
нещата. Ще разберете. И се надявам, че един ден вие също ще развиете всичките красиви начини и методи,
посредством които просто ще вършите неща правилно и никога погрешно. Сега, за лечението на Хамса чакра, която е
повече на физическо ниво, тя е отвън, затова тя трябва да бъде много повече на физическо ниво. Тъй като сме
използвали гий и всичко подобно, вие много добре знаете как да оправяте Хамса чакра. Също за Хамса чакра е важно
да не се целуват хората. Аз мисля, че трябва да се откажете от целуването, защото при него наистина позволявате
микробите на друг човек да влязат във вас. В Сахаджа Йога това е добре. Но щом кажа това, то не означава всички да
се развихрите и да целувате. Не, не е уместно. Ако в Индия вие отидете и целунете някого, той просто ще стои, няма да
знае какво става. Колкото повече започнете да изразявате любовта си чрез всякакви жестове, толкова по-малко тя е
вътре. Колкото повече давате външен израз - сега например има метод на изразяване чрез едно непрекъснато
повтаряне на "благодаря ви, благодаря ви" - това е просто мърдане на устните. Но много хора в много страни изобщо
не казват благодаря. Вътрешно те са много благодарни. Благодарността отвътре създава нужната дълбочина. Затова
всичко, което се върши твърде повърхностно, трябва да бъде избягвано чрез вашето разграничение. Но избягването
на крайностите, избягването на твърде много външно изразяване отново може да създаде друга липса на
разграничение. Както англичаните, те не говорят. Просто не говорят. Всеки ден пътувате с тях двадесет и пет мили,
седейки заедно, а няма да ви попитат кой сте. Може и знаят всички подробности за вас, но просто си мълчат. От тях не
се очаква да говорят. Това е изкуствено. Така че вторият момент, до който трябва да се доближим, е да не сме
изкуствени. Ако някой просто така чувства, спонтанно иска да ме обича и да ме прегърне, Аз нямам нищо против. Тъй
като не е изкуствено, то просто се случва. Децата са най-спонтанни. Те не са изкуствени. Изобщо не са изкуствени. По
същия начин и ние трябва да бъдем много естествени към всичко. Докато говорят помежду си, ако мъжете малко се
потупват, това няма значение. Те не се обиждат, това е любов, израз на любов. Всичко е наред. Но то трябва да бъде
спонтанно, да не бъде изкуствено. В Сахаджа Йога изобщо не бива да се отдаваме на изкуствено поведение, във
никакъв случай. Но да носите дрехи не е из-куствено поведение. Да бъдете любезни не е изкуствено поведение. Да
бъдете изпълнени с достойнство не е изкуствено поведение. Неестествеността е когато не чувствате отвътре, а го
изказвате външно. Това е неестественост. А един Сахаджа йоги чувства, че има тази свенливост, тази срамежливост,
има този протокол и уважава своето тяло. От уважение към тялото си той не иска да върши нещо, което ще оскърби
тялото му. И така вие разбирате до къде да стигнете и къде да спрете. След това има друг вид липса на
разграничаване в Сахаджа Йога, който Аз съм виждала, и той е, че хората започват да Ме използват за много цели. Да
предположим, че някой пише стихотворение, затова идва при Мене и казва: "Моля Ви, коригирайте стихотворението
ми”. Аз коригирам едно стихотворение, две стихотворения, три стихотворения, десет стихотворения, после той загубва
способността да твори стихотворения. Не трябва да Ме използвате за ваша собствена цел по този начин, във всеки
един случай да ползвате Мен. А да разбирате: "Майка през цялото време е с мен и ми помага." Не е нужно да се бутате
напред и да се нахвърляте на времето Ми, да го отнемате и да Ме тревожите, така че Аз да почувствам: "О, Господи,
кога ли ще се освободя от това?" Или пък други искат нещо: "Майко, Вие трябва да дойдете в моята къща, трябва да
вземете детето ми, трябва да се запознаете със съпруга ми, който май е пияница." Липса на разграничение е да
насочвате внимание към това, което наричате "ваше". Вместо да насочвате Моето внимание към вас, поставете
вниманието си към Мен. Това е много деликатна линия на поведение, като че ли ходим върху острието на меч. Това е
една много, много деликатна насока на разграничаване, но веднъж познали я като състояние вътре във нас, ставате
разграничаващи, разграничението не може да ви липсва дори и да искате. А това е духовното издигане. И така,
веднъж щом излезете от тази чакра и преминете през вашата Агнйа, навлизате в Сахасрара, където трябва да
разграничавате. Тогава всичко, което излезе от там, е благословено. Всяко изразно средство става благословено.
Всичко от Сахасрара е разграничено и красиво. Също така някои хора имат навик да Ме доминират. Например, Аз
говоря, а те се вмъкнат в разговора. Ако Аз кажа нещо, те подскачат. Тогава Аз правя трикове. Аз съм добра в
правенето на номера, но Аз разграничавам много. Така, това е добре. Моето разграничение играе номерата, защото



ако Аз съм директна, няма да ви се хареса. Затова по-добре е да имам разграничаване и да играя номера. Във всичко,
което правим, се проявява самото разграничение. Ако сте стабилни Сахаджа йоги или Сахаджа йогини, вашето
разграничение е очевидно и всеки го вижда и знае, че то съществува. Затова за всички вас днес е важно да развиете
вашето разграничение и да Ме помолите да обитавам във вашата Хамса чакра, така че през цялото време да бъдете
установени в силата на разграничението. Ние еволюирахме до фазата на човека с разграничението и за да отидем
по-нататък трябва да развием нашето вътрешно разграничение, което Аз смятам, че е същността на цялата религия,
на всички начинания, които сме предприемали, на всички жи¬воти, които сме познали. Разграничението е това, което
движи всичко около нас. Нека Бог благослови всички вас.
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Пуджа на Шри Буда Сан Диего, САЩ – 23 юли 1988 г. Днес решихме да честваме Буда Джайанти, денят на рождението
на Буда. В цялото летоброене Буда дойде на Земята по времето, когато беше толкова важно Той да дойде. По това
време, особено в Индия, имаше два типа хора: едните бяха много ритуалистични и се опитваха да бъдат крайно
стриктни и дисциплинирани, а другите бяха твърде обусловени, изпълнени с така нареченото посвещение на Бог. И
тези два типа хора бяха окупирали тогава областта на търсачите и беше необходимо да се неутрализират тези два
стила на търсене. Буда и Махавира са всъщност поддържани от Ханумана и Бхайрава, тоест, както знаете, архангел
Гавраил и архангел Михаил. Принципът, който се породи, беше Принципът на ученика, а този принцип беше породен
много по-рано като двамата сина на Шри Рама. Той беше донесен на тази земя и въплътен - първо, за да бъде
победено човешкото его, и второ, за да бъде победено суперегото. Когато Буда се роди, Той откри, че нещастията бяха
навсякъде, а нещастията според Него се дължаха на желанията, които имаме. Така че да нямаме желания е
най-добрият начин да се постигне нирвана. До това заключение достигна Той. Но как да станем без желания? Вие
седите на пясъка и както виждате, пясъкът не се обвързва с нищо. Слагате нещо върху него и той няма да го развали.
Изсипвате вода и той се сляга, а когато го хвърлите нанякъде, ще се разпръсне като прах във въздуха. Така че целта
Му беше да развие този вид необвързаност или живот без желания. И ето защо казвам, че Той беше Принципът на
ученика. Принципът на ученика трябва да намери пътя и метода, докато Принципът на Гуру са хората, които вече са ги
открили. Защото Той трябваше да създаде път и пътека. И така Той изучи всякакъв вид книги, ходи на много места.
Изчете Упанишадите. Тогава срещна и хората, заети с Ведите и които практикуваха всякакъв ритуализъм. С тези
ритуали те никога не достигнаха Реализация, което е всъщност казано още в първия стих на Ведите: като четете
Ведите и като правите всички ритуали от Ведите, ако не станете вида, което означава себереализиран - думата вида
означава “знам” -, ако не познаете Божественото върху вашата централна нервна система, то тогава вие просто
изпускате същността. Безполезно е за вас да четете Ведите. И така Той премина през различни области на търсене.
Както и днес откриваме, че много търсачи са ходили при най-различни хора, за да открият истината. Той беше уморен,
много уморен. Мислеше, че цялото Му търсене, цялата Му упорита работа, всичките Му усилия, всичко просто Го е
изморило. И Той мислеше, че всичко е било безплодно. Така че лежеше под една индийска смокиня, банйан, и там Ади
Шакти Му даде Реализация. (Тя се получава – бел.пр.) Когато всичките ви търсения приключат – хората търсят пари,
власт, любов и всякакви други неща, накрая започват да търсят различни групи, култове, гурута, във всякакъв вид
дрога, алкохол; те опитват всички възможни начини да търсят. Но когато човешките същества се опитват да търсят
нещо, в своето движение те отиват или наляво, или надясно. Бидейки толкова ревностен търсач, толкова истински
търсач, Той видя много ясно, че въпросът не е да отиваш наляво или надясно. А трябваше да има някакъв изход, но
как да го намери? Кой ще Му даде Себереализация? Цялата тази умора... Той лежеше под дървото и внезапно получи
своята Реализация. Когато получи Реализацията си, Той започна да разбира защо са тези проблеми на обусловеност и
его. Той откри едно нещо: когато хората четат прекалено много и се опитват да разберат Бог чрез ритуализма, тогава
развиват своето его. От друга страна, откри, че когато хората имат някакви желания и постоянно се молят на Бог: ”Дай
ми това, дай ми онова” – те полудяват. И когато осъзна това, едва тогава, когато беше уморен, Той получи своята
Реализация. Точно това се случва днес в модерните времена. Това, че тези, които бяха търсачи, търсиха Божественото
в Лявата и Дясната страна. В наши дни хората правят джогинг. Не зная какво ще постигнат с това. Тичат като луди. Не
знам какво ще постигнат чрез тичане. Има ревностни християни, ревностни мюсюлмани, които се борят с целия свят
заради своята религия, за своя Бог, в името на Мохамед Сахиб, в името на Кришна, в името на всичко. И после си
мислят, че религията им е в опасност. Искам да кажа, че не е. Нито пророците, нито инкарнациите, никой въобще не е в
опасност. Та как могат да бъдат? И никоя религия, ако е истинска религия, не може да бъде в опасност. А това Той
осъзна едва след своята Реализация. Но Неговите последователи не видяха същността, че в края на краищата
Себереализацията е това, за което става дума. И Той пое грижата да помогне на хората първо да получат своята
Себереализация. После всичко останало. Най-напред Той каза: “Вие няма да ме боготворите.” Както знаете, не
позволяваме на хората да идват на Моя Пуджа, докато не са напълно установени в Сахаджа Йога. Така че Той първо
каза, че трябва да бъдете напълно установени във вашата Себереализация, това е всичко. Не бива да говорите за Бог,
защото щом започнете да говорите за Бог, Той виждаше всичките тези ужасни религии да появяват в името на Бог.
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Когато за първи път дойдох в Америка, ще се изненадате, Аз не говорих за Бог, не говорих за бхутове, не говорих за
никоя религия. Аз говорих просто за Себереализацията. Причината за това беше, мислех си Аз, че ако получите своята
Себереализация, то тогава ще разберете останалото и няма никаква полза да ви говоря за Бог и за Божественото,
защото първото нещо, което трябва да имате, това са вашите очи, трябва да имате светлината, иначе каква е ползата
да се говори за тези неща. И се случи така, че Той говореше за Духа, а не за Бог или за някоя религия в такава степен,
че хората казват, че Буда бил атеист, че не вярвал в Бог. Не, това, че не е искал да говори за Бог, е било Негова
политика. Но онова, което открих, когато дойдох в Америка, беше, че светът е пълен с какви ли не неща. На първо
място, огромното его, което те (американците – бел.пр.) имат. И второ – те са толкова обусловени. Имаше толкова
много магьосничества и сили, имам предвид, че те спокойно казват: “Това е училище за магьосници.” Съвсем
спокойно. Или - “Това е сатанинско училище.” Всякакъв вид училища. Аз бях учудена. Спокойно да се говори така?! И
когато Аз за първи път дойдох в Сан Диего - защото дойдох сама - хората, които Ме поканиха, бяха създали
организация, наречена “Парапсихология” – само бхутове. Заведоха Ме в една огромна зала, в която седяха много хора
и Аз видях всичките бхутове. Казах си: “Какво да правя сега? Да кажа ли истината или не? Може да се ядосат.” Но си
казах: ”По-добре да им кажа, защото веднъж изгубени между бхутовете, какво ще правя с тях?” Така че им казах:
“Всичко това е погрешно, всичко това е бхутовско, всичко това са глупости. Не бива да се молите на тези неща, това не
е правилно, по-добре получете своята Реализация!” Вижте, някои хора наистина получиха Реализация, а други
напуснаха тази организация. А когато бях тук последния път през 1983 г., открих, че жената, която беше една от
ръководителите, беше полудяла; мъжът, който организираше всичко това, беше фалирал и заминал в Австралия, а
сградата се беше срутила. Бхутовете трябва да бяха свършили тази работа. В онези дни беше такъв проблем за Мен да
говоря против всички тези безсмислици. Тогава отидох в няколко църкви, те ме поканиха. В едната църква внезапно
открих осем или десет човека, обладани от духове, които станаха и започнаха да танцуват. Казах си: “Къде съм
сега?...” Трябваше да им кажа за Духа, а виждате какво беше положението. Какво имаше да им казвам, те ревностно
вярваха, че съм божи пратеник, разбира се, но Бог в смисъл на бхут. Беше невъзможно за Мен да разбера колко далеч
са отишли хората. В същото време бях яростно атакувана от всички фалшиви гурута по това време и когато казах: “Вие
не можете да давате пари за това.”, те отговориха: “По-добре си вървете. Не Ви искаме.” Така че Аз си тръгнах и се
върнах след девет години. И така, Буда се опита да говори само за Себереализацията, а въобще не за Бог. Но Неговите
последователи, тъй като всеки от тях е по-добър от другия, се опитаха да създадат будизъм по свой собствен вкус. И в
този будизъм не обръщаха никакво внимание на онова, което Той беше казал. Отначало Той си мислеше, че ако се
правят ритуали и пуджа и всичко това преди Себереализацията, то докъде ще стигнат хората. Той каза: “Добре, няма
да ми правите никаква пуджа! Не построявайте никакъв паметник в Мое име! Вие не трябва да боготворите нищо!” А
какво направиха те? Те боготворят зъбите му, боготворят ноктите му, боготворят косата му. Да кажем сега например,
ако вземете Моята коса, а не сте реализирана душа, то каква е разликата между Моята коса и косата на който и да е
друг? Няма разлика. Без Реализация цялото това боготворене ги отведе до пълна с бхутове област. Ето в какво
състояние намираме днес будистите, които не са ни най-малко близо до Буда. Както ако отидете в Япония, няма да
повярвате, че това могат да бъдат будисти. Смятат се за будисти – Буда, който е състрадателният. Има и китайци,
които последваха будизма. Те също не можаха да разберат будизма. Има и тибетци, сред които откриваме тези
ужасни лами, а после има и други хора в Ладак и т.н. Те не правят нищо друго освен бхут-видйа, прита-видйа,
смашаан-видйа. Така че дори Неговото идване беше приравнено към това на всеки друг. Буда каза три неща, които са
много важни, много полезни да бъдат следвани от Сахаджа йогите. Той каза: Будхам Шаранам Гачхами– “Аз се
отдавам на Просветления.” Което означава какво? Аз се отдавам на този, който е просветлен. В този случай може да
се каже, че това беше Буда. Във вашия случай това е вашият Дух. Вие се отдавате на вашия Дух. Будхам Шаранам
Гачхами. Буда (Будха) означава “този, който знае”. После Той каза: “Дхаммам Шаранам Гачхами”, което означава:
“Отдавам се на религията, която е истинската религия, която е равновесието.” Сега, както виждате, всички направени
от човека религии са толкова смешни и вие не можете да постигнете много чрез тях. Не мога да си обясня дали това
са религии ли мафии. Причината е, каза Буда, че вие трябва да се отдадете на дхармата. И будистите си помислиха, че
отдаването на дхармата означава, че това, което трябва да направят, е да заприличат на будисти – т.е. да носят дрехи
като будисти, каквито Буда носеше. С носенето на подобна дреха вие не ставате Буда, нали? Или пък когато те си
помислиха, че трябва да направят нещо повече. Така че будистите си изнамериха едно колело, защото Той говореше
за колелото на живота. Във всеки случай, бих казала, много не-интелигентен начин да се разбира Буда. Разбирате ли, и
те ще си продължават да въртят това колело като луди. Не може да се говори с тях. Питате ги: “Къде е пътят?” “Буда”



“Как се стига там?” Всичко има отговор. Така че, казах Аз, моля, отговорете Ми. “Това е отговорът.” Е, какъв е този
отговор? След това тези хора измислиха, че трябва да намерят нови методи и някои от тях се обърнаха отново към
Упанишадите и започнаха да използват някои неща от там, като правеха джатака катха – като историите, които са
абсурдни, смешни истории, лоши истории, тая история или оная история. По същото време индуизмът придоби друга
странна роля – имаше голямо настъпление на тантристи и когато тантристите дойдоха, донесоха всякакъв вид грозни,
ужасни неща. Това започна около шести век и цял пояс, който започваше отвъд Калкута и отиваше към Дварика, цял
пояс беше въвлечен в тантризма. Така че по-късно същите будисти последваха същите тантрически методи. И те се
опитаха да въведат всичко оттук и оттам и се получи голямо смесване, така че ако сега попитате: “Каква е вашата
религия?”, те казват: “Аз съм будист.” “Какъв будист?” “Динайан, ганайан, амбаджа, аз съм дзен...”. Има всякакъв вид
будизъм. И какво правят те? Един ще си обръсне главата, друг ще си обръсне мустаците, друг пък ще носи определен
вид дреха. Това е единствената разлика, която имат едни от други. Но общото е, че всички те са мошеници, които ще
ви заблудят, ще ви кажат лъжи, без да се чувстват странно. Те са много хитри, много коварни и пагубни. Могат да
бъдат много яростни и единственото желание, което имат, е да убият всеки, който им се противопоставя. Ето докъде е
достигнал будизмът на Буда. И така сега сме лице в лице с Буда. Но това, за което говореше Той, беше спонтанната
Себереализация. И Той каза: “Подгответе се.” През цялото време Той казваше: ”Подготвяйте се за Себереализацията и
се опитвайте да гледате на всичко без желание.” Това, за което говореше Той, беше просто подготовка за Сахаджа
Йога. Но както виждате, днес всички будисти - ако ги видите, ще се изненадате - те не са нито тук, нито там. Просто
няма да знаете къде да ги поставите, как да ги разбирате, как да ги накарате да почувстват какво е учел Буда или
Дзен. Те не са в състояние да разберат нищо. То е също като, виждате ли, мозъкът на човек, който има всякакви
мисли, като всички речни камъчета в едно малко гърне и всички те правят шум. Един бог знае кое камъче кой звук
издава. И ето защо днес откриваме, че един лама е бил гуру на Хитлер. Представяте ли си?! Гуруто на Хитлер беше
лама. Сега този господин лама обикаля света със своите бръчки, които могат да бъдат преброени една по една, и иска
пари. За какво иска той тия пари? Той е този, който избяга от Тибет, от Лхаса. И докато бягаше, носеше толкова много
злато със себе си, че не можеше да го носи. Така че половината злато той хвърли в една река и с останалата половина
стигна до Индия. С половината от спасеното злато той вече е направил един огромен златен Буда и този Буда беше
разнясан из Русия, из Китай, където Аз самата съм го виждала. Смаяна съм. Този човек имаше злато, имаше
най-различни джаджи, както ги наричате, огромни неща като това - от истинско злато. И такива големи чинии от чисто
злато, за да се храни в тях. Представете си! Буда говореше за необвързаност, а всичко, което те имаха, беше от злато
или от сребро с много добро качество. Ако видите техните одежди, дрехи и всичко това, ще се изумите. Въпреки че
носеха тези неща като дрехи на себеотрицанието, където и да седнеха в своите собствени дворци, или както е там, под
всичко, което носеха, бяха тези дрехи, направени много тежки от чисто злато, с перли и други неща, защото съм ги
виждала със собствените си очи... Бях изумена... То е същото, ако някой каже: ”О, аз трябва да стана необвързан. Сега
отивам на морския бряг. Ще седна и ще медитирам.” Отива там и прави двор около себе си. Питайте го защо е
направил този двор. “ О, не, могат да дойдат крадци.” Имам предвид, че когато си необвързан, какво значение има
дали ще дойде крадец? Той ще вземе нещо и какво? Вие сте там, няма значение, можете да тръгнете с крадеца,
можете да тръгнете с когото и да е. Какво ви пречи крадецът? Вие сте необвързани. “О, толкова се притеснявам, че
могат да дойдат джебчии.” “И защо ви тревожат джебчиите?” “Защото може би имам малко пари у мен, и банковата ми
сметка е тука, пък и другите неща. Така че доста се притеснявам, видите ли, че може да дойде крадец.” Тогава защо
говорите за необвързаност? Защо говорите за санйаса? И така този вид безсмислена санйаса започна след смъртта
на Буда, което беше много шокиращо. Това доведе хората до мисълта, че щом носиш оранжева дреха, значи си
санйаси. Ако носите оранжева дреха, ставате Буда и ставате необвързан. И може да заявите на целия свят: “Аз съм
необвързана личност.” А какъв е вашият произход? “Никакъв. Аз просто съм роден от тази Майка земя и си седя тук
кротичко като Буда” Така че хората глупаво започват да им дават пари. А всъщност произходът на този човек може да
идва от затвора в Индия за обир с взлом, а сега седи тук като Буда. Как ще разберете? “Будхам Шаранам Гачхами.”
Това, което трябва да направим, е да се установим в Буда. Тоест да се установим в нашия Дух. Докато не сме
установени в нашия Дух, не можем да разберем цялата заплетеност на невежеството около нас. Така че най-добрият
начин да разберете Сахаджа Йога е да се установите във вашия Дух. Но тези, които не са интелигентни, тези, които са
глупави, тези, които са егоистични и алчни, не виждат този момент. И не им харесва, ако един лидер им каже, че
трябва да се установят в Сахаджа Йога, че техният Дух трябва да се прояви. Те не искат да слушат това. Те искат да
бъдат в групата от Сахаджа йоги, защото не искат да бъдат сами. Приятно им е да пеят песни, музика, всичко в



Сахаджа Йога, защото искат да намерят място някъде, защото искат идентичност и наричат себе си Сахаджа йоги. Но
тази идентичност е грешна идентичност. Вие трябва да се идентифицирате с вашия Дух. Това е частта Будхам
Шаранам Гачхами. Второто е Дхаммам Шаранам Гачхами. Това, което е Дхаммам, е дхарма. Която е нашата дхарма -
Вишва Нирмала Дхарма. Това значи, че сега сме станали универсални същества. Ние вече не сме индийци, не сме
африканци, англичани, французи. Всички ние сега сме станали Сахаджа йоги, които са граждани на Божието царство.
Ние нямаме друга идентификация. Това е нашата дхарма. Сега водим универсален живот. Но Сахаджа йогите не са
такива. Все още толкова много от тях се идентифицират с нещо местно. Сега, когато мислите за универсалност, трябва
да разберете, че това, което ни разделя, не е само страна или религия, но също така и качествата. Например ако има
хора, които са Раджо-гуни, които са много активни десностранни хора, те ще се обединят. По-късно могат да се скарат
помежду си, но се обединяват. Така и хората, които са наляво, също ще се обединят, но и едните и другите ще се
прилепят към тези, които се опитват да се извисят, които са в центъра. И ето къде се проваляме толкова много.
Нашите асоциации и разбирания един за друг са заблудени от нашето незнание и не можем да разберем кой е
подходящ за нашия възход и за нашето благополучие. Това ни се случва по толкова много начини. Ние сме
универсални същества и нашата култура е Сахаджа култура. Отказали сме се от всичките наши безсмислени култури –
във всяка религия, във всяка страна сме виждали безсмислеността на нашата култура, така че вярваме в спонтанната
култура на Сахаджа Йога. И сме универсални същества. А в това състояние на универсални същества трябва да
развиете вашето колективно съзнание. Както първото е за индивида – Будхам Шаранам Гачхами, “аз се отдавам на
Буда”. Второто е това – “аз се отдавам на колектива” – в смисъл на дхармата, същността на колектива. Сега каква е
същността на нашия колектив? Това, което ни свързва, е Вишва Нирмала Дхарма, Чистата религия на Вселената. И
така, щом веднъж разберете, че това е, което ни свързва един с друг, трябва да разберете колко е важно да се
придържаме към Вишва Нирмала Дхарма. Така че трябва да разберем цялото съдържание на дхармата, която
следваме, и също така да се обърнем назад и преценим, за да видим дали наистина следваме тази религия. Например
съм виждала лъжата, че някой е християнин. Всяка неделя той става, облича се хубаво, отива в църквата, става
три-четири пъти, пее песни, прави всичко, плаща парите на проповедника, плаща на църквата, плаща и за още нещо и
тогава си мисли, че е направил, каквото трябва. Много набожно той ходи и се изповядва. Мюсюлманите много
набожно пък правят неща, които ние не можем съвсем добре да разберем. Както в... Казаха ми, че някои хора се
опитват да разпнат себе си, като на театър разбира се, но го правят само за да защитят християнството и да разпнат
бог знае какво! Има и хора в Индия, които следват индуизма, а първият принцип, основният принцип в индуизма е, че
във всеки има Дух. Така че как може да има касти и подкасти? Не може да има такава религия. И така откриваме, че
във всяка религия има проблематични неща. Но веднъж дошли в тази чиста религия, вие виждате същността й, а
същността й е, че всички ние сме Духът и че всички ние сме свързани един с друг. Ние сме част и частица от Цялото.
Така че вие отивате в колектива. И накрая идва Сангхам Шаранам Гачхами. Това е много важно също така.
Най-важното нещо е това Сангхам Шаранам Гачхами. Например, вие казвате, че се отдавате на колектива. Какво
означава това? Какво включва това? Когато говорих на вашите лидери тук, Аз казах: ”Всички лидери трябва да
формират едно колективно цяло, сангхам”. Всички лидери трябва да знаят, че обичат Майка от сърце и не трябва
никога да се опитват да се режат един друг, защото някой се опитва да ги настрои. Те трябва да се обичат. Например,
господин Х е лидер. Някаква негативна сила се инкарнира, идва и казва на лидера, че виждате ли, другият лидер е Мой
поддръжник. Така че този човек има неприятно чувство, другият лидер има друго неприятно чувство. Това действа
против сангха. На първо място, сангха на колектива на лидерите трябва да бъде напълно оценена. Аз се наслаждавам
на начина, по който всички тези лидери се поздравяват, когато се срещнат един с друг, шегуват се един с друг, обичат
се, наблюдават по-младите и се грижат за тях... Това е началото на сангха. Ако лидерите не са в сангха, то каква друга
сангха може да имаме? Така че на първо място е сангха на лидерите. Всички тези, които се опитват да пречат на тази
сангха, трябва да знаят, че са негативни хора и ни пакостят. Лидерите трябва много да внимават с всеки, който се
опитва да прави това. Втората сангха, колективност, е между Сахаджа йогите. Сега ние не сме, както ви казах,
индийци, не сме англичани или американци, или каквито и да е, така че не бива да формираме групи. Но това, което
винаги откривате е, че ако някъде има петима американци, те ще се държат един за друг, все едно че са залепени и не
могат да мръднат един без друг. Всички ще правят така. Ако има индийци, ще вървят заедно. Ако има хора от друга
страна, то и те ще вървят заедно. Ние не сме повече това. Свършено е. Така че защо да се лепим един за друг? Но това
се случва. Винаги се лепим един за друг. И не знам защо. Каква е нуждата да се прави това? И много срещано нещо е,
че хората в Индия се държат по много странен начин. Миналата година, Аз не знаех това, но ми казаха, че някаква



група дошла и през цялото време повтаряла: “Ние сме велика нация, ние сме велика нация.” Те не са Сахаджа йоги.
Нашата нация е Божието царство, а нашият цар е Всемогъщият Бог и ние нямаме друг цар и друга нация. Ако не
можете да минете отвъд тези бариери на глупавите ограничения, не можете да станете Сахаджа йоги. Но това е
грубата страна на нещата. А на фино ниво Аз виждам, че една жена, която има блокаж или бадха, веднага ще се
примъкне при друга такава – все някакси. Тя може да принадлежи на която и да е страна, няма значение. Например
една жена, в която има бхутове, и която, да речем, идва от Индия, ще се примъкне към друга такава в Австралия.
Напред, ходом марш! Просто погледнете – “Къде отива тя? О, господи, това е то!” Така че бхутовете са много
колективни, голямо братство, велико братство. Ако те видят някой, който е обладан, този човек, в който има бхутове,
незабавно ще отиде при другия. Много е изненадващо, че бхутовете са толкова колективни. Освен това те ме познават
много добре. Разбират ме много добре. Дори едно малко дете, ако е блокирано, ще започне да плаче пред Мен, да се
тресе пред Мен, да не идва при Мен. Но когато хората са реализирани, те не разбират и дори не разбират простия
принцип, че сега сме обладани от нашия собствен Дух и че сме едно цяло. Така че би трябвало да се придържат повече
към човек, който е духовно развита личност. Но вместо това, за тях нещо третокласно е много по-важно от човека,
който е толкова високо развита личност. Ето къде се проваляме в нашия колектив. Много фин е методът на тези
негативни хора. Само търсят как да формират голяма застрашителна група и да атакуват. С това се губят вашите
вибрации. Щом изгубите вашите вибрации, си казвате: “О, това е прекалено. Трябва да сме състрадателни, трябва да
се обичаме. Все пак всички ние сме Сахаджа йоги.” Това са състраданието и любовта на бхутовете един към друг.
Дори на Мен те казват: “Майко, вие трябва да бъдете любезна.” Аз казах: “Вие по-състрадателни ли сте от Мен, та да
ме учите?” Ако Аз казвам нещо на тази жена, насочвайки целия Мой дъх и енергия върху нея, тогава Аз правя това за
нейно добро и това е Моето състрадание, което работи. А онова, което вие правите, не е за благополучието, а за
разрушението на тази жена. Така че няма полза да се поддържа някой, който е негативен. Много негативни хора,
които са били помолени да напуснат Сахаджа Йога, често са създавали този проблем – идват и казват: “О, Майко,
знаете ли, аз съм толкова добър, но те ме измъчваха, тормозиха ме толкова много.” А Аз виждам бхут в този човек,
мога да видя това ясно. Мога да видя негативността, но ако вие не я виждате, ще започнете веднага да вземате
страна: “О, боже, вижте, бедният човек е изтормозен.” Изгубвате вибрациите си и няма да бъдете в състояние да го
уловите. Така че не влизайте под магията на тези мърморещи души, както Христос ги наричаше. Той каза:
“Мърморещите души са най-голямата опасност.” Аз съм виждала това в Сахаджа Йога. Тези, които мърморят, говорят
зад гърба, продължават да се оплакват, са най-голямата опасност за Сахаджа Йога и съответно за себе си. Защото те
ще бъдат разкрити. Това е още една ситуация, при която не сме колективни, а когато сме колективни, сме колективни
за нещо, което не е издигаща сила. Изненадващо е да видите как хората в този свят приканват своето разрушение и
ние също така, по някакъв начин, когато не разбираме какво е колективност, се опитваме да разрушим нашето тяло,
Сахаджа Йога. Днес ви казвам това, защото всички тези неща трябва да бъдат прекратени днес, в деня на рождението
на Буда. Буда е този, който е отговорен за нашето его. Ако отидете отвъд Буда и започнете да се изтъквате прекалено
много, Той избутва егото ви в левия Вишудхи. Така че развивате (проблем в – бел.пр.) ляв Вишудхи и когато го
развивате, какво се случва? Това, че започвате да се чувствате виновен, което означава, че въобще не искате да
погледнете реално на нещата, а казвате: “О, аз съм много виновен, аз те убих, добре, аз те убих, чувствам се виновен.”
Ние никога не заставаме лице в лице със ситуацията. Егото е това, което отива в левия Вишудхи и създава проблем на
левия Вишудхи. В никакъв случай това не е във вашия стил да понасяте нещата или да сте потиснати. Не – вие сте
потискали другите, били сте егоистични и то до такава степен, че е това отишло в левия Вишудхи. Така че се опитвате
да се оправдаете. Сега бих предложила, че ако наистина искате да разберете Сахджа Йога, първо се опитайте да
разберете себе си. После вижте: “Къде отива умът ми сега?” Някои жени, които имат навика, да кажем, да
клюкарстват, идват в Сахаджа Йога. Те са си наред, обаче понякога става така: “Хайде да отидем и да се поговорим за
тази жена.” – и просто стават и отиват при някоя друга, която сигурно трябва да е клюкарствала в последния си живот,
може би. Така че те говорят на тази жена и й казват нещо против друга жена. След това те откриват още една
клюкарка или намират още една клюкарка. Видях, значи, три “велики” Сахаджа йогини да си седят и да се
клюкарстват там. Попитах ги: “За какво си говорите?” “О, не, Майко, обсъждахме Сахаджа Йога.” Казах им: “Наистина
ли?” Да се обсъждат Сахаджа йогите в никакъв случай не е обсъждане на Сахаджа Йога. Ако обсъждате хората, то не
обсъждате Сахаджа Йога. Да се обсъжда Сахаджа Йога няма нищо общо с човешките същества или с реализираните
души. Благодаря на бога, че не обсъждате Мен, защото Аз също може би правя много грешки. По отношение на вашата
култура, по отношение на вашия стил, по отношение на човешкия стил. Например, трябва ли да казвате благодаря



десет пъти. Аз може да съм го казала само три или четири пъти. Или пък никога не казвате: “Съжалявам.” Аз казвам:
“Моля за вашето извинение.” Но виждате ли, хората ще кажат: “Съжалявам, съжалявам, съжалявам.” Започвам да си
мисля: “Аз ли греша или те грешат?” И така, когато обсъждаме другите, това, което всъщност правим, е да
конфронтираме или заставаме срещу някого с нашите собствени ограничения. И започвате да си мислите: “Той
трябваше да направи така, той трябваше...” Ами вие!? Така че най-доброто е да обсъждате себе си със себе си и да
обсъждате Сахаджа Йога с другите. Това е най-добрият начин да се отървете от един от най-големите врагове на
колектива, който е клюкарството. Което е човешката природа - мисля - да се клюкарства. Друго ужасно нещо, което
имаме, което Буда се опита да контролира, е един много фин тип агресивност. Една от Моите игри е това, че правя
някого лидер. Това е игра. Моля запомнете това. Дори когато ви казвам, че Аз съм Махамайа, вие го забравяте. Дори
ако ви кажа, че играя игра, пак го забравяте. Толкова насериозно, видите ли, ставате лидери. Няма нищо такова като
чувството, че сте лидери, няма нищо такова като лидери, няма нищо такова в Сахаджа Йога. Но Аз просто играя на
нещо. Сега имах идея да похваля хората за вчерашната програма – за начина, по който беше организирана, за
красивия начин, по който беше изпълнена, толкова много хора дойдоха, това е забележително. Но тогава си помислих
– да кажа или не? Ако кажа, то следващия път един бог знае какво ще видя. Така че такова поощрение дали ще
помогне, или не? Така че Аз все още не съм го казала. Разбира се, трябва да кажа, че вчерашната програма беше
забележителна и наистина трябва да стиснем ръката на Дейв и на лидера, нашия Каран. Въпреки всички глупави
противопоставяния и безсмислици, те показаха как са довели толкова много хора в Сахаджа Йога и как с пълно
концентриране бяха способни да установят толкова много от тях в Сахаджа Йога. Така че трябва да се учите от това,
че въпреки всички проблеми и без да се чувствате зле, само гледайте да се движите напред като един голям слон,
давайки Реализация на другите, създавайки все повече и повече Сахаджа йоги в Америка. Тези, които са имали тази
цел в живота - че трябва да даваме реализация на хората, че трябва да достигнем установяването на Сахаджа Йога -
няма да имат никакви проблеми от никакъв вид. Така че никога не се принизявайте до нивото да си мислите, че уж
вижте храната не беше добра, това не беше добро, този не беше добър, онзи човек тормозеше другите, този пък
правеше еди-какво си. Нищо. Това няма да ви помогне, нито пък ще помогне другиму. Нито пък ще ви даде точки,
както казват. Все пак, ако трябва да влезете в Царството Божие, трябва да знаете, че трябва да имате определен брой
точки. Иначе Бог ще каже, че сте се провалили и ще се учудите защо не ви позволяват да влезете. Вие си мислите, че
сте толкова интелигентни, толкова велики, видите ли, колко много клюки сте създали, колко много проблеми сте
създали, колко много лидери сте катурнали надолу, колко много сте заблуждавали Майка и всичко това. И внезапно
откривате: “Аз се провалих. Какво с случи?” Така че не мамете себе си. Себето, това е Духът. Не мамете вашето Себе.
Ако мамите себе си, то съответно вие ще бъдете измамени и независимо от факта, че сте били Сахаджа йоги, че сте
били на Моя пуджа, че сте били тук и сте били удостоверени като Сахаджа йоги, че има светлина върху главата ви, все
пак ще кажат: “Роди се за друг живот, след това се върни.” Родете се отново... като, виждате ли, пропаднали, трябва да
минете през още една година. Опитайте в друг живот. Така че най-добрият начин да бъдете добър Сахаджа йоги е да
не залъгвате вашето Себе. Наблюдавайте се! Къде отива този ум? За какво си мислите? Да започнете ли да му
говорите за Сахаджа Йога? Както си седите във влака, наблюдавайте някой човек – “А, това е добре! Хайде да се
справя с този човек.” През цялото време трябва да хващате човешки същества, както се ловят риби. Аз ви научих как
да го правите. Да продължавате да ги ловите, един по един и да създавате по-голям колектив. Ако вниманието ви е
върху това, тогава ще кажа, че сте действали като Буда, защото Буда правеше само това. Отвсякъде Той събираше
хора, говореше им да следват пътеката на необвързаност и им казваше да носят дрехи и неща, които показват
необвързаност. И Той помоли да се откъснете от вашите семейства, от всичко. Това, всичко това, Той правеше само
заради едно нещо - за това да се приготвите за днешния живот. Другите се правили всички тези неща, но не искаме от
вас да носите оранжеви роби, не искаме да правите всички тези грешки, от които днес няма нужда. Те са били добри
за онези дни, но днес са погрешни, защото вече няма нужда. Когато това не се изисква, защо трябва да го носите на
главата си. Онзи ден видях един човек, който носеше лодка на главата си. Попитах го: “Какво правиш?” Той каза: “Нося
лодката.” “За какво? Защо носиш лодката?” Отговори: “Виждате ли, знам, че няма нужда да нося лодката тук, защото
няма море, няма вода, нищо, но аз просто така си я нося.” “Но защо носиш този товар на главата си?” “Ами защото го
нося, разбирате ли.” Ето какви сме. Продължаваме да вършим неща, от които няма нужда. Като: “Майко, практикувал
съм хатха йога, да правя ли малко хахта йога и сега?” “Но защо искаш да го правиш? Няма никаква нужда за теб.” “Не,
Майко, не, аз практикувах.” “Ами прави го, какво да се прави?” Това е толкова глупаво, колкото носенето на лодката
върху главата; всичко, което не се изисква, само ненужно губи нашето време. “Аз съм привикнал с това, Майко, правил



съм го, така че трябва и сега да го правя.” Всичко е направено много лесно за вас в Сахаджа Йога. Много просто. Не
трябва да гладувате, не трябва да постите, не трябва да ставате вегетарианци, не трябва да седите на слънцето или да
медитирате в Хималаите. Нищо от този сорт. Можете да седнете удобно, където си пожелаете и да медитирате. Всичко
е направено лесно. И щом веднъж откриете вашия Дух, можете да се наслаждавате на всичко, което е красиво. Сега,
общо взето, може би за някои хора това наистина е твърде много. И в пустинята Сахара да седите и всичко да духа на
главата ви - “Какво е това? Как може да живеем тука? Такъв суров живот!” - вие не се чувствате така, защото имате
комфорта на Духа, не се нуждаете от нищо. Това е, което имате. Така че не продължавайте да правите безсмислени
неща. Защото Буда обикалял насам-натам. Когато дойдохме днес на тази програма, Аз си мислех също като Буда. Да
отида от този край, отново да отида от този край, след това не можех да намеря мястото, после онзи край, после онзи
път. Съответно накрая стигнахме и беше затворено. Казах: “Направете бандан.” Готово, отворено! И така, това беше
затворено, онова беше затворено, върви насам, върви натам. Добре, за Него беше затворено. Така че Той обикаляше и
обикаляше. Но не е затворено за вас. Защо искате да обикаляте отново и отново? Но ето че днес всеки иска да върви
по същия път. “Ние трябва да се жертваме, трябва да се откажем от това, трябва да правим онова.” Какво има за
жертване? Какво ще пожертвате? Бих искала да знам това в Сахаджа Йога. Разбира се, в повечето случаи хората
жертват мозъците си, мисля. Когато няма нищо за жертване, защо искате да станете като жертвения агнец? И така, от
живота на Буда вие не бива да се учите от това, че Той отишъл в джунглите, че е направил това и че е направил
себеотрицание също така. Той се отказал от жена си. Не! Сега няма нужда от това! Свършено е. Ето къде се проваляме
и не можем да обясним на хората, които говорят, че трябва да се отречем от себе си. Себеотрицанието го имаме
отвътре, като пясъка, както ви казах. Необвързаността я имаме отвътре, но тя е състрадание. Чистото състрадание е
най-необвързаното нещо. Най-необвързаното нещо е това, чистото състрадание, или нещо чисто е чисто, защото е
необвързано. Всичко, което е чисто, трябва да бъде необвързано. Ако е обвързано, то е омърсено. Вижте логиката. Тук
има абсолютна математика. Ако изпитвате чиста любов, тогава сте необвързани. Сега да предположим, че обичате
Майка – добре, вземете това. Изпитвате, да кажем, чиста любов към Мен, то тогава няма да се ядосате, ако не дойда в
къщата ви. Няма да се чувствате разочаровани, ако не мога да седна във вашата кола. Няма да се чувствате
нещастни, защото не съм могла да докосна вашето сари. “Защото просто аз обичам Майка, край.” Свършва се дотук.
Само чиста любов. Разбира се, Аз знам тези слабости, така че се опитвам да ви доставя удоволствие, добре. Но
всъщност, ако наистина Ме обичате, (тогава си казвате – бел.пр.) “Всичко е наред, аз Я обичам и Тя ме обича, край.
Независимо дали Тя идва в къщата ми или не, дали ми дава подарък или не, дали ме потупва или не, дали мога да Я
видя или не, дали мога да Я срещна или не. Това не прави нищо по-различно, аз Я обичам.” Това е чистотата на
Любовта. Там, където няма очакване от някакъв вид, освен това, че обичате и че любовта е океанът на насладата и
океанът на блаженството, край. Най-лесното нещо, което може да се направи, е да се обича. Просто обичайте. Как
сърцето ви се уголемява като океан. Аз просто обичам. Морето не е обвързано с никой бряг. Когато трябва да
придойде, то приижда. Когато трябва да се оттегли, то се оттегля. Когато трябва да даде вода за дъжда, то дава.
Водата се изпарява и образува облаци, след това тя пада под формата на дъжд и отново се връща в морето. Водата не
спира никъде. По същия начин, ако просто си мислим: “Чувството, което имам, е, че обичам Майка. Какво чувство е
това само!” Това трябва да бъде краят на всичко, абсолютно. Аз чувствам по същия начин – иначе би трябвало да седя
винаги при някой човек, би трябвало да донеса нещо специално на другия човек. Аз закъснях за програмата. Но не се
чувствам виновна, защото всичко е наред. Ако бях дошла по-рано, всички тези хора, които апострофират, щяха да са
тук, за да ни тревожат. Така че всички ужасни хора изчезнаха и останаха хората, които трябваше да останат. Тогава Аз
също седнах. Не казах: “Връщам се.” Няма нужда да сме нервни – “Ако Майка закъснява, трябва да има някакъв план.
Ако Тя дойде по-рано, трябва да има някакъв план. Ако Тя отива с този самолет, а не с другия, трябва да има някакъв
план.” Не се съмнявайте в това. “ Ако Тя прави нещо, трябва да има някакъв план. Знаете, Майка си има Свои
собствени планове, нали знаете.” Добра идея е да се мисли така: “Тя си има свои собствени планове, нали знаете.”
Щом започнете да се чувствате по този начин, такава сигурност и такъв красив покой ще се разлее във вашето
същество. И ще бъдете напълно удовлетворени. Сега, всеки ми подава храна, вижте само. Да знаете, че когато
виждам това, Ме хваща страх, бабъ. Имам предвид, вижте това! Аз би трябвало да го опитам, но дори само опитването
ще бъде прекалено. Но Аз трябва да ям, разбирате ли, защото ако не докосна нещо, ще си помислите: “Защо Майка не
го докосна? Трябва нещо да не е наред.” Това е голям проблем за Мен - да ви поддържам щастливи и да ви уверявам.
Но Аз ви уверявам, че обичам много всички вас! Независимо дали носите храна за Мен, или цветя за Мен, или каквото
и да е. Няма никакво значение. Когато напусках Богота, сърцето Ме болеше. Аз видях болката в Моето сърце, видях я.



Защото напусках всички нови бебета там, това е всичко. Тогава Аз просто не искам да погледна, искам да кажа, това,
Аз чувствам: “О, боже, моля те, виж – Аз ги напускам. Но защото ги обичам. Така че виж, защото ги обичам, чувствам
това...” Всичко е наред. Дори тази болка е добре, защото ги обичам. Аз се радвам на тази болка, защото ги обичам. И
след това идвам тук и ви виждам всички вас да стоите на летището. Всичко става пълно отново. Просто не защото вие
сте дошли – защото Аз съм дошла да ви обичам. Всичко това е такава красива хармония и такова красиво чувство.
Искам всички вие да се наслаждавате на това, а не на малки и маловажни неща, които развалят радостта. Тези неща
са убийци на радостта и ето защо най-големият убиец на радостта е безсмисленото его, което ви казва: “О, защо Майка
не направи това или не направи онова?” Ето това е егото. Ето защо трябва да мислим за Буда и да честваме неговия
Джайанти вътре в нас, да го установим вътре в нас. Да кажем, че това его не може да вземе нашата радост. Щом
такава идея се появи в главата ви, кажете: “Сега, господин Его, аз те познавам много добре.” В светлината на Буда
можете да видите вашето его много ясно, а Той е убиецът на вашето его, Той е този, който довършва вашето его. И
така, днес трябва да се молим за цяла Америка, която наистина страда от това безсмислено, митично его, което е
експлоатирано от всеки. Хората се заблуждават, медиите ги заблуждават, всички лекари ги заблуждават, всички
психолози ги заблуждават, всички правителства ги заблуждават. Искам да кажа, не знам, всички са заблудени, защото
имат его. Ако нямаха его, не биха могли да бъдат заблудени. Всичките тези реклами и целия този фокус-мокус, който
става, е защото човешките същества имат его и не могат да го видят. И така, трябва да кажем: “Майко, моля Ви,
отстранете това проклятие на егото от американците и от Америка.” Ето защо е хубаво, че днес правим тази пуджа на
Буда. Нека Бог ви благослови. Молитва за Пуджата на Шри Буда Сан Диего – 23 юли 1988 г. Аум, Шри Матаджи,
приветствие на Теб, отново и отново. Това е молитвата на Сахаджа Сангха, изпълнена за Твоята Пуджа на Буда, във
Вишудхи на Планетата за колективно благополучие върху Майката Земя. Аум. Амин.               Шри Матаджи, нека
всички аспекти на бодхичита, просветленото съзнание, бъдат събудени по Твое нареждане, нека всички бодхисатви
изпълнят Твоето Аарти. Нека Твоята милост възтържествува. Амин.
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Пуджа на Шри Кришна Гарлате Ашрам в Милано, Италия – 6 август 1988 г. Днес сме се събрали тук да почетем Шри
Кришна. Трябва да разберем значението на установяването на Шри Кришна във Вишудхи чакра. Както добре знаете,
по изключение Шри Брахмадева е идвал като инкарнация един или два пъти. Също така веднъж Шри Ганеша се роди
като господ Исус Христос. Но Вишну Татва – Принципът на Вишну - се е прераждал много пъти на Земята, както
Богинята също трябваше да се роди много пъти. Те трябваше да работят много пъти и заедно с Принципа на Вишну
Принципът на Махалакшми, действаше, за да подпомогне извисяването на хората. Така че Принципът на Вишну е за
вашето извисяване, за еволюционния процес на човешките същества, чрез това пришествие и чрез помощта на
Махалакшми ние сме се превърнали в човешки същества от стадия на амебите. Това е една спонтанна за нас работа,
но Принципът на Вишну трябваше да премине през различни инкарнации, за да еволюира. Както знаете, за начало
Шри Вишну инкарнира като риба. И продължи, докато стигна до етапа на Шри Кришна, където казват, че е станал
завършен. Но трябва да се разбере, че Той работи върху нашата централна нервна система, гради централната ни
нервна система. Чрез процеса на еволюцията нашата централна нервна система е била изградена и тази централна
нервна система ни е дала цялото човешко съзнание, което имаме. Иначе бихме били като камъните. Но чрез процеса
на изграждане на нашето съзнание, изграждайки една след друга чакрите в нас, този Принцип на Шри Вишну, ни
доведе до разбирането, че трябва да търсим истината и най-накрая трябва да станем Сахаджа йоги. Така този
Принцип на Шри Кришна (да получим Себереализация, понеже Той е Господарят на йога – б.пр.) е толкова важен, че в
състоянието, което наричате, Вишудхи чакра, ние ставаме завършени, в смисъл, че когато Сахасрара чакра е отворена
за вас, вие започнете да чувствате вибрациите, но още не сте завършени. Ако бяхте завършени, то това би бил краят
на нашата еволюция, защото на това ниво, ако сте го завършили, тогава нямаше да има нужда от Сахаджа йоги. Но
всъщност това означава, че след като веднъж Сахасрара е отворена, трябва да слезете до Вишудхи чакра – това
означава до вашето колективно ниво. Ако не се работи върху вашата Вишудхи чакра, върху просветлението на вашата
Вишудхи чакра, не можете да почувствате вибрациите. Както видяхте вчера, музикантите започнаха да свирят в едно
ново измерение, те не само събудиха Кундалини - събуждането на Кундалини стана без съмнение - но тя трябваше да
слезе до тяхната Вишудхи чакра. Ако Аз не бях я свалила до Вишудхи чакра, техните ръце не биха се движили толкова
бързо, те не биха почувствали сладостта – мадхурйа - на Шри Кришна и не биха я показали. Така че всичко, което се
изразява чрез вашите пръсти и ръце, придобива това ново съзнание на създаване на мадхурйа, сладостта. Във вашето
изкуство, във вашата музика, във вашите жестове, във всичко ръцете ви са много важни. Вишудхи чакра също така
въздейства, както знаете, върху 16-те (под)чакри или подплексусите, които отговарят за нашето лице, нашите уши, нос,
очи, врат – всички тези неща се контролират от Вишудхи чакра. Като резултат от това можете да станете големи
актьори. Можете да имате невинни очи, блестяща кожа, долавящи божествената музика уши и нос, който показва
вашето достойнство. По същия начин цялото изражение на лицето ви се променя. Ако сте остър и избухлив човек или
имате грубо изражение на лицето, или пък ако изглеждате като просяк, или пък ако плачете през цялото време и
лицето ви изглежда толкова жалко, всичко това се променя и се връща към центъра, където вие изглеждате красиви,
изглеждате привлекателни в божествения път и също така придобивате много благо изражение на лицето. Също така
Вишудхи се грижи за зъбите и езика, така че вашите зъби, които са в лошо състояние, се оправят. Знаете, казвала съм
го някога, Аз никога не съм ходила на зъболекар през целия си живот. Така че можете да си представите какво е да не
трябва да ходите на зъболекар повече при положение, че вашата Вишудхи чакра е в добро състояние. Тогава също
така езикът ви се оправя – например, някои хора са много саркастични по характер, не могат да кажат нещо мило,
през цялото време са саркастични, говорейки саркастични неща. Някои хора изричат много обиди, други пък имат
просешки маниер на говорене, нямат достойнство, нямат сладост и също така нямат самоувереност. Някои хора
заекват, не могат да застанат на сцена и да изнесат лекция. Всички тези неща отпадат веднага след като вашата
Вишудхи чакра са подобри. Това е само външно, това е само външно проявление на подобрението на Вишудхи чакра
вътре във вас, чрез пробуждането на Шри Кришна във Вишудхи чакра. Но онова, което се случва наистина, е това, че
вътре във вас вие ставате свидетел - в смисъл, че всичко, което ви пречи, което ви безпокои, което е проблем, вие
започвате да го гледате, да го наблюдавате като свидетел, да го виждате и не се притеснявате. Виждането,
състоянието на свидетел е огромна сила. Каквото и да гледате без да мислите, ако е проблем, той се решава. Какъвто
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и проблем да имате, щом веднъж получите това състояние на свидетел - както го наричате татастх, тоест вие сте на
брега и наблюдавате как вълните се движат - тогава знаете как да решите проблемите. Така че състоянието ви на
свидетел трябва да се развие и понякога съм виждала хора, които трябва да преминат през някои малки трудности, за
да развият състоянието на свидетел. Особено важно нещо е, че след като Кундалини потече от Сахасрара надолу,
преминавайки през вашите чакри и обогатявайки различните подчакри на Вишудхи, и когато трябва да се задържи, тя
наистина се опитва – за кратко – да ви прекара през хаоса. И започвате да си мислите, че до този момент животът ви
е бил така благословен, получавали сте толкова благословии и сега какво се получава. Но това е времето, когато вие
би следвало да станете татастх – това означава, че трябва да станете свидетел. Ако станете свидетел, всичко се
оправя. Например, вие сте - да кажем - човек, който работи някъде, веднъж обаче щом станете свидетел, вие виждате,
вашето внимание се обръща навътре и започвате да наблюдавате нещата отвътре навън. В резултат на това виждате
точно какво не е наред и така - понеже имате силата да наблюдавате - с тази сила, преодолявате проблемите, които
имате. Проблемите се решават много лесно, ако знаете как да наблюдавате цялата ситуация, вместо да вземате
участие в нея. И това е най-доброто състояние, което се нарича Сакшисварупатва, което придобивате, когато
Кундалини се издига и връзката е установена и когато Божественият лъч ви потече през Сахасрара и обогати Вишудхи
чакра. Името на Шри Кришна идва от думата Криши, която означава оран, оранта на почвата, за да се засее реколтата.
Той е този, който е извършил оранта за нас, в смисъл че ни е създал по такъв начин, че когато покълването трябва да
започне, вие вече сте готови за него. Но поради факта, че човешките същества разваляме Вишудхи чакра чрез много
погрешни неща, както знаем - ние пушим цигари или вземаме наркотици, или пушим тютюн и всичко друго от този род
- нашата Вишудхи чакра излиза от строя. На всичко отгоре, ако сте човек, който въобще не говори или пък говори
прекалено много, или който крещи и пищи и който не сдържа емоциите си, или повишава глас, също разваляте
Вишудхи чакра. Така че първото нещо е, че използвайки Вишудхи чакра, вие трябва да помните, че тя трябва да се
използва, за да се каже нещо сладко, мадхурйа. Ако искате да кажете нещо на някой, опитайте се да му кажете нещо
мило, практикувайте това. На определени места съм виждала, че хората са свикнали да говорят по определен начин и
понякога не могат да го направят мило – за тях е като адхарма да говорят благо на някого. Вярват, че трябва да се
говори единствено по начин, който ще нарани другите. Така че да нараните някого не е дхармата на Шри Кришна. Той
или убива някого, или говори благо, няма средно положение. Или трябва да бъдете благи към хората, или трябва да
убиете. Убийството го оставете настрана. Така че трябва да бъдете само благи. Всички вие трябва да бъдете благи
един към друг, специално между Сахаджа йогите – вие всички трябва да бъдете изключително благи един към друг.
Във взаимоотношенията с другите също трябва да им кажете, изпълнени с благост, ако откриете нещо, което не е
наред с тях - “Виж това не е добре, ти сега си дошъл в Сахаджа Йога, сега ти трябва да се държиш по този или по този
начин”. Животът на Шри Кришна има друга важна роля, а тя е, че Той е дошъл на този свят след пришествието на Шри
Рама, който също така беше Шри Вишну. Когато Шри Рама дойде, хората бяха много невежи. Те нямаха понятие за
дхарма. И като цар, Той пожела да ги научи на дхарма и затова трябваше да стане много сериозен. Така че неговата
инкарнация беше на много сериозен баща, който преминава през всякакви изпитания и се показва като добър и
благосклонен цар. В резултат на това, когато инкарнацията му приключи, хората станаха много сериозни и цялата
сериозност се прехвърли в религията, започнаха цялата тази ритуалност. Хората станаха изключително строгост и
скованост уби цялата радост от живота. Тогава цял друг куп от неща започнаха, поради тази скованост – това бе
началото на брахманизма. Брахманизмът започна в Индия, когато хората започваха да го използват като рождено
право, а никой няма правото по рождение да бъде брахмин - човек трябва да стане брахмин. След реализацията вие
ставате брахмини. Този факт е установен не само по времето на Шри Кришна, но също и по времето на Шри Рама,
защото Шри Рама също не беше брахмин. Той направи така, че друг човек да напише неговата Рамайана и това беше
Валмики, който беше от кастата шидюл и беше рибар. Много изненадващо Шри Рама помоли този рибар да напише
Рамайана, понеже самият Той не беше брахмин. И Той го направи брахмин - в смисъл че като вас е станал брахмин,
тоест познаващ Брахма. Тези, които знаят Брахма са брахмините, а не онези, които са родени в брахминската каста.
Това е причината понякога хората да са толкова разстроени, питайки се как е възможно някои да са брахмини, при
положение че са толкова извратени и вършат всички видове грехове. Така че следвайки една подобна религия или
всякакви подобни сковаващи идеи, не можете да станете по-добри. Ако наричате себе си християни, тогава едно нещо
трябва да се види в християнина и то е, че не можете да имате “шарещи” очи. Бих искала да знам, колко християни
могат да се похвалят с това. Ако нямат “шарещ” очи спрямо жените, ще ги имат за нещо друго. Така че не може да се
каже, че със покръствайки се сме станали истински християни. Същото се отнася и за хиндуистите. В хиндуистката



религия Кришна е казал, че Атман (Духът – б.пр.) се намира във всеки от нас. Той никога не е казвал, че раждането
определя вашата джатхи, каста. Но сред хиндуистите се вярва, че всеки има джатхи и че всеки е нещо отделно. Към
някои хора трябвало да се обръщаме като към нисши, а към други като към висши. Това е точно обратното на онова,
което Шри Кришна проповядва, защото Той каза, че във всеки един има Атман. И сега в Сахаджа Йога ние доказахме,
че каквато и религия да следвате, каквито и идеи или философия да следвате, каквото и да следвате, всички вие
можете да станете реализирани души. Така че никой не е по-висш, никой не е по-нисш. Най-лесното нещо е да вярвате,
че всички останали грешат, а само вие сте прави. Но всички тези хора, които вярват по този начин, може и да трябва
да отидат направо в ада, защото не са постигнали истината. Истината е: вие трябва да станете реализирана душа и ако
не сте реализирана душа, то въобще не сте близо до Бог. Трябва да влезете в Царството Божие. Самият Христос го е
казал: “Вие трябва да влезете в Царството Божие, трябва да бъдете родени отново”. “Когато започнете да ме викате
“Христос, Христос!”, аз няма да ви позная.”. Той го каза открито, предупреди ви. Също и Мохамед Сахиб е казал, че
когато настъпи времето на Кайама, Възкресението, ръцете ви ще говорят. И също така говори много ясно, че до
Кайама вие ще правите всички тези неща, сякаш виждате рошан (светлина – б.пр.) и всякакви такива. Но когато
Кайама дойде, когато получите вашето възкресение, няма да има защо да го правите. Той го каза ясно, но никой не се
опитва да открие Кайама, а хората само се опитват да намират чуждите грешки и да се борят едни с други. Това време
на възкресение, за което Той спомена, че тогава ръцете ви ще говорят, е Сахаджа Йога. Така че след него вие не
трябва да правите нищо. Сега вие сте станали пхир (?), според Него. След като сте станали вали, не бива да правите
всички тези неща и ставате дхарматит (отвъд дхарма –б.пр.). Казано е в индийската философия от Шри Кришна, че
ставате дхарматит, отивате отвъд религията. Това означава, че религията става неразделна част от вас. Не следва да
имате външни религии, от които няма полза. Ясно е казано, а и Шри Кришна ясно го каза много, много ясно, че трябва
да отидете отвъд гуните и отвъд вашите дхарми. Това означава, че вие трябва да станете човек, който е религиозен по
своята същност. А не да станете човек, който само външно е нещо като християнин, хиндуист, мюсюлманин. Не! Вътре,
вътре трябва да станете! И като резултат от това, видяхте какво е казал Шри Кришна: че когато станете вътрешно
религиозни, тогава Аз няма да ви казвам: “Не пийте! Не правете това, не правете онова!”. Нищо. Вие просто не го
правите и разбирате чудесно, че това или онова не би следвало да се върши. За да се преодолеят всички видове
глупости на религията Шри Кришна се инкарнира. Това беше много важно събитие, но не зная колко хора го разбират.
Той дойде да покаже, че всичко е лийла, всичко е игра на Бог. Защо тогава да бъдем сериозни? Защо да изпълняваме
толкова много ритуали? Не можем да обвържем Бог с никакви ритуали. Затова Шри Кришна дойде на Земята, за да ви
покаже, че не би трябвало да се обвързвате с ритуали, които са глупави. Това беше неговото учение преди толкова
много години. Той проповядваше това преди шест хиляди години. Но все още, ако погледнете във всяка религия, има
толкова много ритуали, които се изпълняват. Така че след смъртта на инкарнациите, хората започваха ритуали.
Смешно нещо! Дори когато Шри Кришна умря, те не знаеха какво да правят. Защото Той каза: “Стига вече ритуали.
Просто направете холи (празник на който хората се пръскат с разноцветни бои – б.пр.), бъдете щастливи и радостни,
танцувайте и пейте!”. Това каза. Тогава какво да се прави, след като го е казал? Така хората подхванаха нещо ново:
“Да направим нещо романтично!”. Човешките същества знаят как да извратят всичко. Никой не може да ги бие в това!
Затова те направиха Кришна да изглежда като много романтична личност, имаща любов с Радха. Ра означава енергия,
а Дха е тази, която задържа енергията. А те да го представят в такива любовни отношения с нея?! При положение, че
Тя беше самата Махалакшми! Да показват неговите отношения с Махалакшми, като че са съпруг и съпруга?! Имаше и
някои поети, които започнаха да ги представят като съпруг и съпруга и всякакви подобни глупости. Божествените
отношения не са като тези между съпруг и съпруга. Там енергията е в две форми – потенциална и кинетична. Няма
отношения, каквито човешките същества се опитват да представят. Защото човешките същества имат навика да
свеждат всички божествени инкарнации до тяхното собствено ниво. Както сте видели вече, най-добри в това
отношение са гърците, които сведоха всички големи инкарнации до тяхното ниво. По същия начин хората не можеха
да направят много с Шри Кришна и затова казаха: “Добре, направете го романтична личност, така ще ни е по-удобно!”.
И стана удобно на ужасни хора. Имаше един набаб (свещеник –б.пр.) в Лукноу, който имаше 365 жени и имаше навика
да се облича като Шри Кришна, а друг път - като Радха и да танцува. Той казваше: “Сега станах Шри Кришна!”. Така че
много гуру, знаете го, се представяха като Шри Кришна, който свири на флейта, отнасяйки се към всички останали
като към свои гопи и т.н., все глупости. Имаме толкова много групи, които действат по този начин - Брахма Кумарис и
всички от този род. Те казват, че има само един Кришна, а всички останали са гопи и гопки, които не се женят и всички
други глупости. Това е напълно абсурдно и перверзно и създава лошо име на Шри Кришна. Шри Кришна беше



Йогешвара. Той беше Йогешвара, беше така необвързан. Веднъж съпругите му, които бяха неговите сили, казаха:
“Искаме да отдадем почитта си на един светец!”. Той попита: “Добре, защо не отивате?”. “Реката е придошла, много е
бърза и не знаем как да я преминем!” – отвърнаха те. Той им каза: “Добре, идете и кажете на реката, че желаете да
видите този светец и че Шри Кришна е казал, че тя трябва да спадне. Ако Шри Кришна е Йогешвара и ако Той няма
съпруга, тя трябва да спадне.”. Така жените отидоха до реката и казваха, че ако Шри Кришна е Йогешвара и ако той
няма съпруга, тогава нека реката да се отдръпне!”. Реката спадна. Те се изненадаха: “Предполага се, че Той е наш
съпруг! И все пак е Йогешвара, толкова е необвързан!”. Те преминаха и отидоха да отдадат почитта си към светеца.
Тогава светецът им каза: “Сега можете да си вървите!”. По пътя обратно, съпругите откриха, че реката отново е
придошла. Така че се върнаха при светеца и казаха: ”Сега как да се приберем?” Той попита: ”Как дойдохте?” Те
отговориха: “Шри Кришна каза да отидем и да помолим реката да спадне ако Той е Йогешвара”. “Добре тогава идете и
помолете реката да спадне отново ако светецът не е ял нищо и е абсолютно необвързан към храната.” Те пак се
изненадаха, защото го бяха нахранили и той беше изял всичко. Но отидоха до реката и казаха: “О, река, светецът
никога не е ял каквото и да е, той беше напълно необвързан към храната, той не я докосна.” И реката спаднала.
Естествено те се изненадаха: “Как така - след като светецът изяде всичко, а уж нищо не е изял?” Това означава, че той
беше в асвадха, не беше обвързан с храната, а бе необвързан. И те бяха изненадани. Това изглежда като лъжа от
човешка гледна точка, но не е. Не е. Това е факт! Той е Йогешвара и той е толкова разграничен. Така че хората не
разбират Божественото и се питат как е възможно човек, който има 16 хиляди съпруги и пет други съпруги, да е човек,
който още да не е женен. Това е защото беше Йогешвара. И това е, което всички вие трябва да бъдете – Йогешвара.
Вече сте женени, имате деца. Радвам се, че сте женени, защото женитбата по начало е нещо благоприятно. Но вие не
бива да сте обвързани към семействата си – “моето дете, моето семейство”. Виждала съм много хора: идват в
Сахаджа Йога, женят се и се изгубват. Защото за тях да си женен е само ”Аз се радвам на семейството си, грижа се за
семейството си сега.” Нашето семейство е цялата Вселена, не е само вашата съпруга, вашите деца, но цялата вселена
е нашето семейство. И това, което Кришна се опитва да покаже в своя живот, е, че цялата Вселена е нашият живот.
Вие сте вселенски същества. Това е, което Той проповядваше през цялото време - че сте вселенски същества и трябва
да бъдете неразделна част от Цялото. Вие сте неразделна част от цялото, микрокосмосът става макрокосмос. И това
не е просто лекция, а трябва да стане вътре във вас и вие трябва да развиете вашето колективно съзнание. И това е
дарът от Шри Кришна, защото в мозъка Той става Вирата. Така че сега имаме три самоличности в себе си: в сърцето е
Шива, в мозъка е Кришна – Вирата и в черния дроб – Брахмадева. Така имаме три идентичности, а в стомаха - във
Войд, както казвате - са всички Гуру Татва (Принципът на Гуру - б.пр.), където са всички велики учители от Ади Натх,
Мохамед Сахиб и други, чак до Сайнатх от Ширди. Всички те са Принципът, на който ние се поклонихме последния път,
когато бяхме в Андора. И следователно е много важно как те всички са свързани едни с други, как са работили заедно
и са ви довели да това състояние на свидетел. Сега вашата Вишудхи чакра трябва да бъде подобрена. Преди всичко,
тази работа да се чувствате виновни, вчера така се беше натрупала, че ви казвам - беше невъзможно да се изкорени.
Няма за какво да се чувствате виновни. Това е мода, само мода! “Аз съжалявам, аз съжалявам, аз съжалявам” – от
сутрин до вечер. За какво съжалявате? За това, че сте човешко същество или за това, че сте Сахаджа йоги?
Следователно човек трябва да бъде приятен сам на себе си. През цялото време повтаряте: “Съжалявам, не биваше да
правя това, не биваше да правя онова.” Ако през цялото време чувствате, че съжалявате и се чувствате виновни, това
разваля вашата лява Вишудхи. След като лява Вишудхи се развали, онова, което става, е, че Шри Кришна Татва си
отива. Тогава не можете да почувствате колективността, не можете да разберете какво се е развило във вас. Затова
само ако вие трябва да кажете “съжалявам”, кажете го на Бог и след това го повтаряйте. Изправете се срещу
грешката. Каквото и грешно да сте сторили, добре – застанете лице в лице с него. Не спорете, не продължавайте да го
правите, просто се обърнете към него и кажете: “Това беше грешно и аз повече няма да го повторя.” И с това се
свършва, вие сте светци в края на краищата. Станали сте вали. Вие сега сте реализирани души, станали сте Атмаджа
(роден с Духа – б.пр.), притежавате Брахмачайтанйа (Божествени вибрации – б.пр.). Видели сте, че на главите ви има
светлина, видели сте доказателството за това. Ето защо Аз не трябва да ви давам втори сертификат. Само едно нещо -
по-добре разберете и бъдете наясно с вашето собствено положение. А както Шри Кришна е казал, трябва да сте
наясно с вашето Себе. Първо да получите Себереализация и след това да бъдете наясно с вашето положение. След
това ще се изненадате как развивате подходящото внимание и подходящото разбиране. Абсолютно, това е лесно да
се направи, след като откриете, че сте постигнали състоянието на свидетел. Затова моля ви, опитайте да направите
себе си свидетел. Когато видите нещо, влезте в състояние без мисли, в това е вашата сила. Не мислете. Наблюдавайте



красотата, която е наоколо, която се излива. Просто наблюдавайте как тези дървета стоят неподвижни, като
наблюдават всички вас. Абсолютно спокойни, нищо не се помръдва. Те не позволяват дори едно листо да се
помръдне... Така да бъде! Докато започне полъхът. Майка кара полъхът да подухне, а дотогава само ще стоим
спокойно и ще наблюдаваме. Също като тези планини, които непрестанно наблюдават всичко и излъчват радост и
красота. По същия начин ние трябва да станем свидетели. Не е нужно да говорим толкова много, не е нужно да стоим
тихо, но в Центъра трябва да наблюдаваме всички като лийла. Ето затова Той е наричан Лийладхара, тоест Този, който
поддържа лийла у човека. Това не ви прави луди, не ви прави смешни, а изпълнени с радост. Всичко, което ви изпълва
с радост, е Вишну-принципът на Шри Кришна. Надявам се всички ние да се радваме на нашия Вишну принцип оттук
нататък, както сме го чувствали преди, когато медитирахме. Защото когато медитираме, се навлизаме в съзнание без
мисли. Когато сме в съзнание без мисли, само тогава растем, по друг начин не можем да растем. Само когато
медитираме, тогава можем да останем в съзнание без мисли. Особено тези, които искат да напреднат, в която и да е
пътека на живота, в което и да е измерение, които искат да станат, да кажем, големи художници, артисти, големи
учени, големи каквото и да е. В Сахаджа Йога е важно да медитираме, иначе Кундалини ще слезе надолу и ще изгубите
всичките си таланти. Това е факт, който трябва да се каже, и вие сте виждали как хората се трансформират. Но
понякога това може да е само временно и тя може да слезе надолу ако хората не се отнасят към нея по правилния
начин. Пожелавам на всички вас много голям късмет за вашето състояние на свидетел. В състояние на свидетел по
никакъв начин не изразяваме себе си по странен начин, а само гледаме себе си. Защото самите ние сме си създали
всички проблеми. Само ние, разграничавайки се от самите нас, можем да ги разрешим. С Божията милост, както зная,
всички вие ще израснете много и това състояние трябва да бъде постигнато. Във всяко състояние – било то
благословия, било то прогрес или буря - вие трябва да бъдете като здрав кораб. Всеки кораб, който е здрав, може да
устои на всички хубави пътешествия или дори на бури и урагани. Бог да ви благослови!



1988-0820, Пуджа на Шри Вишнумайа

View online.

Пуджа на Шри Вишнумайа Шъди Кемпс, Англия - 20 август 1988 г. Най-малко се очакваше да направим пуджа тук или
програма от този род. Но мисля, че пропуснахме нещо от цялата програма; всичко беше толкова бързо, трябваше да
тръгна от Лондон за Франкфурт, Америка, Богота, да се върна в Андора, и да отида на всички тези места, които вече са
минало. Върнах се в Лондон и разбрах, че не сме правили само една пуджа и тя е за лява Вишудхи и съвпада с ракша
бандан, тъй като изразява братско-сестринските отношения. Ако се върнете към историята, Шри Кришна се роди на
същия ден като сестра си Вишнумайа, а по-късно Тя се премести - бих казала, превърна се - в светкавица и Тя беше
тази, която оповести идването на Шри Кришна по това време – че Той е роден, жив е, Той е в настоящето. Това е
работата на лява Вишудхи, на светкавицата, и вие сте виждали, че където и да отида или да правя програма, точно
преди това светкавица и гръмотевица се появяват на небето, разбирате ли, за да известят идването Ми. Това е едно
от нещата, които се използват за известяването на нещо. За да е по-практично и разбираемо - сега използваме
електричеството за нашите телевизори, за съобщенията ни, за предаване на важни съобщения на хората. Не знам
дали го правят, но може би не. По-същия начин би трябвало да използваме лявата си Вишудхи, за да обявим идването
на Ади Шакти. Но вместо това хората я използват като джоб, който да напълнят с излишното си его. Когато се
чувстваме виновни, първо се чувстваме виновни, когато отношенията ни не са наред. Например, не разбираме
братско-сестринските отношения, които са много чисти и са над всички видове замърсяване. Но както знаете, на
Запад - може би заради пиенето и всички други неща, които са против съзнанието - хората са изгубили ценностната си
система и така са изгубили също системата да разберат що е това сестра и що е това брат. Затова Вишнумайа е
толкова важна – изключително важна – заради Нея се случва известяването за появата на инкарнация. Може да
кажете, че в космоса телевизията съобщава. Така се получава. Но в нашето същество Вишнумайа обитава лява
Вишудхи и виждам, че Тя страда най-много, особено на Запад, защото е на мода да се чувствате виновни за всичко.
Обикновено, когато самата Вишнумайа съобщи, че Шри Кришна е роден и е на тази земя, от практическа гледна точка
може да си помислите, че това, което е направила, е грешно, защото като казва на Камса, че е жив, създава опасност
за Шри Кришна. И след това човек би се почувствал виновен – „О, защо го направих? Ако не бях му казала, той нямаше
да знае.” Но това е правилното нещо, което трябва да се направи, това е работата, която трябва да свърши. Трябва да
видим за себе си, че това, което ни кара да се чувстваме виновни за дреболии, е нашето собствено его, което реагира
срещу нас и така иска да ни помири с извършените от нас грешки. Например, някои хора се чувстват виновни, защото
са казали нещо, което не би трябвало да кажат, или са направили нещо, което обикновено не би трябвало да правят.
Може да не е въз основа на Сахаджа Йога, може да е нещо друго, много незначително. Като да речем, някой е
разсипал кафе - чувства се виновен. Или някой слага ножа от другата страна, отляво, и ще се почувства виновен.
Такива глупави неща, които се считат за норми в обществото, а хората започват да си мислят, че тези норми са много,
много важни, като че ли са нещо като дхарма и че трябва да ги спазвате. Но тези норми са създадени от човека,
повечето са създадено от човека; разбирате, че някои от тях са толкова глупави и потресаващи, и мисля, че в Англия
трябва да се намалят и премахнат напълно – като например здрависването. Много лош навик, според Мен, е да се
здрависваме с всеки, защото бог знае какви са ръцете на хората, какви вибрации имат те. Понякога, когато съпругът
Ми прави прием, трябва да се здрависвам със седемстотин души, когато влизаха, и после с още седемстотин пияници,
когато излизаха. Затова според Мен здрависването е много лош навик. За Сахаджа йогите е добре да се здрависват,
но за другите вместо да се здрависват с всеки е по-добре да правят намасте, макар и да е много лесен индийски
обичай, но мисля, че най-добре е да правите намасте, защото здрависването може да създаде много проблеми на
човешките същества и сега с всички тези болести, които се появиха, мисля, че човек трябва да е много внимателен с
това. Във Франция е по-лошо от това, защото когато срещнете някого, трябва да го целунете – това е най-лошият
навик, казвам ви, ужасен навик. Ако отидете там, през цялото време ще ви целуват. Много се шокирах в началото,
защото всеки ви хваща, целува ви тук, целува ви там, а вие започвате да гледате този човек. Със страх от спин и
всичко това, вероятно може и да спрат с тези глупости. Не е нужно да се прави всичко това, това не е добър начин да
поздравявате някой, и в двата случая не показва уважение. Когато се здрависвате, също не показвате уважение. Но
ако кажете „намасте”, това означава “Аз се покланям на теб”, намасте означава “Аз се покланям на теб, уважавам те”,
и това е нещо, което трябва да направим - да се уважаваме едни други. Но когато не се уважаваме, тогава се
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чувстваме виновни, и по този начин, както разбирате, всички започват да благодарят. Ако не кажете „благодаря” на
някой, започвате да си мислите, че сте направили голяма грешка. Знаете колко много казвате „благодаря”. Толкова
много сме свикнали с това, че ако видите статуя, й казвате: „Благодаря ти много за твоя даршан”. Така става, както
разбирате, това е прекалено. Прекаленото благодарене става само на думи, или „съжалявам”. По наше време
казвахме „моля” по телефона, а сега казват „извинявай, извинявай” - за какво се извинявате?! Това съжаление се
натрупва в лява Вишудхи. Ако не чувате, не е ваша грешка - може би грешката е в телефона, може и да е грешка на
другия човек. Без да разбирате за какво съжалявате и за какво се извинявате, просто да повтаряте „Съжалявам,
извинете” е съвсем скучно и такъв човек може да стане изключително скучен. От сутрин до вечер да повтаря:
„Съжалявам за това, съжалявам за онова” и през цялото време да се чувства виновен за всичко, а вие да го
съжалявате. Човек трябва да е в радостно настроение, без значение дали не казвате „съжалявам”, няма значение. Но
някои хора могат силно да възразят ако не им благодарите. Веднъж в Англия имах странно преживяване. Излизах –
Джон беше там, той шофираше – дъщеря Ми тъкмо излизаше от вкъщи и той остави вратата отворена; веднага щом тя
седна, той затвори вратата, за пет шест секунди, и заобиколи колата. Но тя не благодари на човека, който седеше
отзад, предполага се, че са от богата култура, образовани хора. Онзи човек излезе от колата и си стоеше вързан с
колана, и не позволяваше на колата да потегли, а колата леко се движеше. Не можех да разбера какво става и казах
на Джон: „Спри колата, спри колата.” Попитах какво става. – „Тя не ми каза благодаря”. Този човек можеше да се убие
или можеше да му се случи нещо; няма значение – „Ти трябва да кажеш благодаря”. Това са странните правила, които
имаме; толкова са много, а понякога се губи смисълът, не схващаме главното, защото всичко става механично. Не е
механично, ако кажете „благодаря”. Само с изражение или с усмивка, или с жест можете да изразите благодарността
си към хората, за това, което са направили за вас. Но това е норма, която е създадена, откакто се помните. Махнаха
толкова много неща, премахнаха фраковете, всичко, затова си мисля, че прекаленото мислене и извиняване трябва да
се премахнат – или отивате наляво или надясно. Сега най-добре е ако някой направи нещо за вас, просто да му се
усмихнете, понякога да благодарите, но не през цялото време да се чудите казахте ли „благодаря”. Веднъж едно дете
Ми каза: „Не искам да ходя в тяхната къща”. Попитах го защо. – „Защото през цялото време трябва да повтарям
`благодаря, благодаря, благодаря`.” По един или друг начин децата разбират, че това е много изкуствено, приказки
само на думи, а тези празни думи могат да стигнат навсякъде и хората започват да се чувстват виновни за неща, като
например, че не са изпратили коледна картичка и съжалявате за това. Коледната картичка не е важна, по-важно е
защо трябва да изпратим коледна картичка. За да пожелаете нещо на някого. Имате ли го в сърцето си? Усещате ли го
в сърцето си? Щом започнете да чувствате нещата от сърцето си, никога няма да имате блокажи в лява Вишудхи.
Много е повърхностено да избягвате грешките, които сте извършили. Да предположим, че не съм направила нещо,
което е трябвало да направя, случва се понякога - Аз го усещам в сърцето си, усещам го – „Трябваше да го направя”. И
ако не съм го направила, то се поправя. Още повече, това се получава и при Сахаджа йогите. Важно е да го
почувствате в сърцето си, в противен случай не бива да се тревожите за повърхностни неща. Не бива да се тревожите,
всички вие сте Йоги, трябва да знаете, че всички вие сте светци, и не бива да се тревожите за дребни неща. Дори ако
зашлевите някой - добре, ако е необходимо, може да зашлевите някого. Имаше йоги, които хвърляха камъни върху
другите, за да се защитят от тяхната скука, от агресията. Всичко е наред, всички вие сте светци, светците могат да
правят това. Четох много хубава история за крал, който бил отшелник, и трябвало да стане крал. Той не искал да стане
крал, защото бил светец и не искал. Бил светец, но го накарали, принудили го да стане крал, защото нямало кой друг
да стане крал; всички били щастливи, а той им дал пълна свобода да правят каквото си искат. Но грандовете на това
място, всички хора, които управляваха двореца и всичко това, станаха много силни, защото той беше много мек и мил
човек, а те експлоатираха всички селяни, всички бедни хора и фермери, взеха им нещата и ги плячкосаха, измъчваха
ги и тормозеха жените им, и правеха ужасни неща с поданиците му. Но после на краля му разказаха за това. Той си
помисли: „Сега седя като крал тук и въпреки че съм светец, имам задължения”. Направи много хубав план, назначи
много добри хора, малко хора, но бяха много близки до него – хора, на които може да разчита - и извика всички тези
грандове в двореца и им нареди да не носят оръжие, а после отряза главите на всички, на всички онези. Той беше
светец, но отряза главите на всички, защото бяха ужасни хора, неговата работа беше да ги накаже, и го направи, без да
се почувства виновен, без да има блокаж в лява Вишудхи. Каквото трябва да се направи, трябва да се направи - няма
за какво да съжалявате, изобщо не трябва да съжалявате, но каквото и да чувствате, ако не изразите чувството
правилно, трябва да го почувствате в сърцето си, за да заработи и да стане – разбира се, това е за лява Вишудхи. Но
едно нещо трябва да попитаме себе си: „Как да се освободя от лявата Вишудхи?” А после си задавате този въпрос:



„Защо имам блокаж в лява Вишудхи?” Това е излишъкът на вашето его, както ви казах. Опитайте се да наблюдавате
какво сте направили, да видите какво сте казали, защо го направихте. Изправете се лице в лице с това, и следващия
път не го правете, за да не трупате чувство за вина, защото вината не е нищо друго освен складирани грешки и е все
едно, че отивате при свещеника и му казвате, че съжалявате, че сте извършили еди-какво си, и отново правите същата
грешка. Това означава същото, защото не поправяте себе си. (Отворете прозорците, по-добре е, този прозорец, много е
топло за вас. Благодаря ви. Аз също съм англичанка и трябва да кажа „благодаря”.) Аз също съм англичанин и трябва
да кажа „благодаря”. Свежда се до това, че трябва да разберете какви грешки сте направили, как егото ви иска да се
чувства зле заради това, и след това не го натрупвайте, изправете се лице в лице с него и никога не го правете отново.
Просто решете, че няма да го правите отново, каквото и да е то. Изправете се лице в лице и кажете: „Аз няма да го
правя повече”. Това е най-добрият начин, по който може да се справите с лява Вишудхи. Другото нещо е
оповестяването. Ако използвате лява си Вишудхи за съобщаване, не може да се чувствате виновни. Без да се
чувствате виновни, без да се чувствате нервни, без да се чувствате странно за това, трябва да отидете и да го
съобщите. Това действа! Действа много добре. Не бива да се страхуваме повече, живея в тази страна от
четиринадесет години, работя на Запад от четиринадесет години, и вие можете свободно да говорите за това. Днес Ми
дадоха пример за това. Едни музиканти идваха насам и на път за насам, единият пристигнал по-рано и го попитали:
„Защото отивате в Лондон?” Той казал: „Отиваме, за да пеем религиозни песни на Шри Матаджи.” - „Коя е Шри
Матаджи?” Той показал снимката Ми. Край. Не ги попитали за нищо, не им искали паспортите, не ги проверявали или
нещо друго. Другото е, че когато пристигнали, служителите от митницата ги попитали: „Къде ще пеете, къде забивате?”
Те отговорили: „Никъде не забиваме. Просто отиваме да изпеем нашите музикални песни, нашата отдадена музика на
Майка, да изпеем няколко песни на Шри Матаджи Нирмала Деви”. Служителят бил англичанин и казал на хинди "Тика,
тика." Съобщаването на тези неща много помага. Например, носенето на значка, или на колие или пръстен, само по
себе си оповестява, че сте открили Истината. И не само това, но ако искате, понякога може да носите сари навън, няма
значение, понякога курта пижама, няма значение - когато се разхождате, хората ще знаят. Някои хора казват, че ако
носите тези неща, Майка ще каже „не”. Никога не съм казвала, че не можете го да носите. Ако ви харесва, го носете. Но
вие имате свобода. Ако искате може да го носите, или ако не искате, не го носете. Но проблемът е, че понякога тези
жени от „Харе Кришна, Харе Рама” носеха тези рокли и се разхождаха с тях. Но те бяха мръсни, кирливи, нечисти жени.
По подходящия, традиционния начин, ако носите сари, хората определено ще ви оценят. Защо не? Те биха искали да ви
видят в сари. Ако искате, може да го носите. Ще е добра идея за вас да се разходите в него, няма лошо в носенето на
сари, мисля, че е много прилична дреха и прави жените да изглеждат като жени много повече от носенето на
панталони, дънки или нещо такова. Няма значение. Но след това не се чувствайте виновни за това. Ако искате да го
носите, носете го сърцато и с кураж. Бъдете смели личности. Само смелите хора могат да се отърват от лявата си
Вишудхи. Понеже сте смели, затова го правите. Това е културата, която трябва да настъпи – „Харесваме саритата, ще
ги носим, харесваме курта пижамата”. Сега в тази горещина да носиш костюм от три части с вратовръзка, да се потиш,
особено в Индия... не разбирам как англичаните носят тези дрехи в Англия. Да носиш костюм в три части с
вратовръзка, някои хора могат, но не всички. Тези, на които им е студено, могат, но не всички, защото няма да
издържат. Защо трябва да носите дрехи, които не са подходящи за вас? Но това не означава, че в Индия, виждала съм
хора да носят нещо като горнище и да се разхождат с него, но това е глупаво, защото е неприлично. Затова не можем
да носим неприлични дрехи. Трябва да носим прилични дрехи, но да са удобни и прилични. Няма нищо такова като
„Ние сме англичани, вие сте индийци, ние сме това” – всички ние сме универсални същества. И щом го приемете,
внезапно ще преминете в състояние на колективно съзнание, в състоянието на Вират. Щом Вират се отвори, с вашата
лява Вишудхи е свършено. Ако сте част и частица от Вират, как може да правите грешки? Как може да се чувствате
виновни? Понеже Вират поема нещата. Той е Единственият. Да предположим, че нещо в ръката ви не е наред. Няма да
обвинявате ръката си за това. А ще обвинявате тялото си. То има проблем и тялото трябва да се погрижи за нея.
Тялото я поема. Идва, поправя гя, грижи се за нея, циркулира. Каквото и да е, болка или нещо друго, насоката идва от
цялото тяло, а не само един пръст започва да ви боли, а от цялото тяло. По същия начин, щом се потопите в състояние
на Вират, в състояние, където чувствате, че сте част и частица от Цялото, лява Вишудхи би трябвало да отпадне. Лява
Вишудхи напълно ще изчезне. Няма място за (проблем в) нея. Няма място за (проблем в) нея. Как може само вие да се
чувствате виновни, когато сте част и частица от Цялото? Каква е логиката? Не може да се чувствате виновни. Ако сте
част и частица от Цялото, тогава то взема надмощие, и точно тук можете хубавичко да преодолеете лява Вишудхи. И
така, сега стигнахме до точката, където трябва да видите каква е нашата съдба. Сахаджа йогите имат своя мисия.



Изпълнихте ли мисията си? Не сте дошли в Сахаджа Йога, поради някакъв вид мода. Не сте дошли в Сахаджа Йога,
защото сте фенове на Шри Матаджи Нирмала Деви. Дошли сте тук, за да станете светци, нали, и каква е вашата
мисия? Съдбата ви е да станете част и частица от Цялото. Станахте ли част и частица от Цялото? Колективната част.
Все още ли сте въвлечени във вашите собствени проблеми – „Трябваше да кажа това на жена ми, на децата ми, на
къщата ми”. Това означава, че не сте част и частица от Цялото. Но само ако помислите за другите хора, които са
Сахаджа йоги – „Колко са мили, всички те са мои братя и сестри, ние сме едно семейство, трябва да сме заедно,
всички сме едно.” – тогава всички дребни неща, за които се чувствате виновни, и всичко това се изчезва яко дим. Все
едно капката се разтваря в океана. Бог знае къде е отишла. Станала е толкова малка частичка, че дори не може да я
видиш, да я почувстваш какво представлява. Човек трябва да разбере, че трябва да изпълним нашата съдба и каква е
нашата мисия? А тя е да станем част и частица от Цялото. По този начин Вишнумайа отстоява Себе си, блести и
съобщава. Когато станете част и частица от Цялото, защо да се притеснявате да говорите за това? Ние сме светци.
Разбира се, че сме. Светци ли сте? Да, светци сме. Трябва да говорите за Сахаджа Йога, трябва да говорите за Мен,
много открито, без да се притеснявате. Имаме нещо като процесия. В Англия, без съмнение, виждате, не знам, но има
хора, които се притесняват от процесиите. Но ако предположим, че има шествие, какво ще стане? Сядате пред
телевизора, веднага щом има процесия. За да се покажете в процесията, трябва да го съобщите и да направите
колективно усилие да я оповестите, чак тогава сте част от нея. Но бих казала, че трябва да изчакаме една или две
години най-много, най-малко още една и след това да се захванем с демонстрациите, да казваме на хората, да
оповестяваме, да говорим за това. Това е Вишнумайа – да се съобщава, да се говори. Това е Вишнумайа и ако
започнете да мислите тази вечер какво ще направите относно съобщаването, вашата лява Вишудхи ще се изчисти.
Начинът, по който хората понякога се чувстват виновни за всичко, причинява глухота в лявото Ми ухо. Сега не се
чувствайте виновни, ако не сте изпълнили мисията си. В това е проблемът. Помислете положително. Вижте, когато се
чувствате виновни, не мислите положително – „Какво трябваше да направя, за какво трябваше да се погрижа, как
трябваше да постъпя след това.” Много е важно да разберете тези неща и ако трябва да изпълните мисията си, първо
трябва да помислите за нея и да я разберете каква е тя, какви трябва да станете. Понеже сега сте Сахаджа йоги,
притежавате сили, дори ако имате блокажи, каквото и да не е наред с вас, вие може да давате Реализация на хората,
може да правите чудеса, може да показвате много правдоподобни неща, които никога не са правени; хората сами
разбират, че вие сте нещо като магическа кутия, която може да създава много неща – вярно е. Но това не е мисията
ви. Мисията ви е да станете част и частица от Цялото. Затова първо трябва да започнете да оповестявате. Съжалявам
да чуя, че когато искаха да направим програма и всичко това, само няколко души отидоха да лепят плакати. Трябва да
е някакъв метод в Англия, особено тъй като е остров, разбирате ли и те си имат собствени острови – „Моето
семейство, моята къща, моите книги, моето това, мое, мое, моето онова”. И така, те живеят на остров. Ако им кажете,
че има програма, отговарят: “О, нямам време. Много съжалявам, но съм много зает” – или нещо подобно. След това се
чувстват виновни – “О, трябваше да отида, знаете ли, така де”. Сега сте се присъединили към движение, нещо като
Божествен подем и не може да полагате толкова посредствени усилия; и заради това страдате всячески. Всички
държави, където хората са направили голяма крачка напредък, са постигнали много – имат пари, имат си всичко. Но
ако все още се тревожите за това и онова, тогава напредъкът ви спира, задържа се по някакъв начин. Затова бих ви
помолила да не се тревожите за нищо, просто помислете, че трябва да станете част и частица от Цялото. Затова
последният път помолих всички жени да се откажат от идеята за притежание на съпрузите им, децата им, това и
онова. Не трябва да обсебват никой. Това, което трябва да направят е, да гледат да не бъдат обсебени от тези странни
идеи и да не се опитват да рушат колективността. Колективността трябва да се въведе по начин, по който хората да
чувстват единението с другите, да усещат, че са заедно, живеят заедно, като част и частица от Цялото. Например, този
пръст прави някаква грешка, тоест пръста го боли или нещо такова, този пръст не отива да се извинява, нали? Или пък
по погрешка, разбирате ли, едната ръка удря другата, но няма да каже „Извинявай, че те ударих”. Защото кой е другият,
който казва „извинявай”? Кой е другият, за когото да се чувствате виновни? Ние всички сме едно. За какво има да
съжалявате? Няма чужденци вътре в нас. Всички сме заедно и ето как човек трябва да осъзнае, че няма за какво да се
чувстваме виновни. Честно казано, никога не съм изпращала коледни картички на никого, картички или цветя, да
бъда честна, защото нямам гуру и нямам Матаджи, на която да изпращам цветя. Ако имаше на кого да ги изпратя, щях
да изпратя, но няма на кого да ги изпращам. Сега всички те са Мои, защо да ги изпращам на друг? Те са част и частица
от Моето същество. Защо да им изпращам картички? Но мога да ги подхраня. Аз им давам подаръци, защото са част и
частица от Моето същество. Просто им подарявам подаръци, защото както сърцето подхранва някои части на тялото



така и главата ще подхрани някои части на тялото или ще изпълни някаква подхранваща функция. По същия начин
може да си разменяте подаръци. Помислете за това. Малки, дребни, неща, казах ви да си помислите как да стане.
Понякога е така. Веднъж като пях една песен на марати и така си остана някъде, за известно време; не знам как са
разбрали за нея, но един ден си седях просто така и те започнаха да пеят тази песен. Сълзи потекоха от очите Ми и си
казах: „Виж ти, колко мило от тяхна страна, че са разбрали, че харесвам тази песен.” Но ако не сте част и частица от
Цялото, може да направите големи грешки в желанието си да доставите удоволствие на другите. Сега ще ви дам
пример за това. Бях на Сахасрара пуджа. Там имаше една жена, която се грижеше за Мен, и тя беше малко, бих казала,
не знам как да го кажа, но за два и половина дена Ми даде да ям само сирене моцарела. Сутрин – моцарела, през деня
- моцарела и вечер - моцарела. Казах си: „Може би не им стигат парите, затова нямат друго за ядене.” Никога не казах
нищо, прости си похапвах добре, без да се притеснявам. Тогава някой дойде и каза: „О, какъв избор имаме тук.” - „E,
вие имате ли избор?” – „Да, има много неща за ядене.” Казах: „О боже, досега съм яла само моцарела.” А жената каза:
„Не, другите ми казаха, че обичате моцарела.” Отговорих: „Добре, обичам моцарела, но това не значи, че не ям нищо
друго.” Какво показва този вид разбиране? Показва, че въобще не сте Ме разбрали. Не сте Ме видели, знаете само
една част - че веднъж съм казала, че обичам моцарела и Ми давате само моцарела та моцарела. Но бих казала, че за
да Ме разберете, нали разбирате, трябва да знаете, да Ме изучите, да Ме разберете - каква е Майка, какво харесва Тя,
какво не харесва, ако наистина искате... искам да кажа, че Аз харесвам всичко, ям всичко, нямам претенции за
храната или нещо друго, нямам претенции за нищо, харесвам английска музика, западна музика, дори поп музика,
харесвам всичко, което е добро, което има добри вибрации. Харесвам всичко, не правя въпрос за тези неща. Но да
кажете „Майка харесва еди-какво си”, разбирате ли, и после да се вкопчите в това, показва, че не сте колективни.
Колективност означава да Ме разберете напълно. Да предположим, че тук има проблем - всички кръвни клетки ще
знаят, че тук има проблем. Те ще знаят за това. Всички знаят за цялото тяло. Те не знаят за точно определена клетка.
По същия начин, ако знаете точно за този аспект, онзи аспект, дотогава – мисля - че ще умра от глад. Опитайте се да
Ме разберете във всичките Ми аспекти и затова мисля, че най-добре ще е да знаете хилядата имена на Богинята. Тя е
много мила, Тя е Шантарудра (?) -Тя е абсолютното спокойствие и мир. От друга страна е Рудра - Тази, която може да
убива хората, може да ги довърши. Тя е напълно разгневена. Вярно е, съгласна съм, така е. Така е. Веднъж е така, друг
път е иначе. Но вие трябва да Ме разберете напълно. Ако разберете само една Моя страна, например, ако разберете,
че съм само много мила, състрадателна, прощаваща Майка, тогава горчиво ще сгрешите. Защото може и да трябва да
платите за нещо много погрешно, което правите в Сахаджа Йога, което причинявате на вашите братя и сестри, или
може би и на Мен. Затова другата страна определено ще ви накаже. Трябва да знаете, че Сахаджа Йога има много
аспекти и всички тези аспекти трябва да се разберат правилно. Много хора в Сахаджа Йога си мислят, че са виновни.
Представете си, докато седите пред Мен, те започват да правят бандан, добре. Ако кажа: „Не правете бандан, докато
седя тук”, след това те ще се почувстват виновни. Опитайте се да разберете същността на всичко. Трябва да навлезете
по-дълбоко във финото разбиране за нещата. И тогава няма да имате проблем с Вишнумайа. По-финото разбиране е,
че трябва да видим с нашето разграничение, божествено разграничение, кое е вярно и кое грешно. Не трябва да съдим
на ментално ниво. Затова съм виждала хора, които сядат и медитират по три часа. Какъв е смисълът? Десет минути са
достатъчни. Но въпросът е, че когато не разбираме фините неща в Сахаджа Йога, хората се толкова държат странно,
грубо, лудо, че когато хората ги видят, другите казват, че Сахаджа Йога е нещо, което прави хората луди и те започват
да се държат странно, да вършат странни неща и всичко останало. Затова трябва всички фини неща в Сахаджа Йога
трябва да бъдат разбрани. По този начин ще станете част и частица от Цялото. Фините неща в Сахаджа Йога. Много от
вас не знаят къде са разположени чакрите по ходилото. Не знаят по какъв начин човек трябва да се държи в Сахаджа
Йога, за да изрази максимално любовта си. Има толкова много начини да се справите с нещата. Ако наистина
приемете, че трябва да станете по-фино същество, ще се изненадате, че ще имате такива способности, с които да се
справите с всички хора, по всяко време, от всяка националност, ще знаете всичко за тях. Защото фино означава да
стигнете до същността на всяко нещо. Ако стигате до същността на всичко, ще започнете да виждате върху какво е
изградена тя. Много е лесно да се разберете с човек, ако виждате същността на всичко. За Сахаджа Йога е важно да
знаете, че лява Вишудхи е просто да се избягва въпроса. Не се изправяте лице в лице с него. Второ, не може да
разберете нещата на по-фино ниво. Друго нещо, което блокира лява Вишудхи, разбира се, са пушенето, наркотиците,
тютюнът, които много лошо блокират лява Вишудхи. Но най-лошото от всичко са мантрите, които са дадени от
фалшиви гуру. Защото това е същността. Мантрите са същността на това, което казвате. Случва се това, че ако лявата
ви Вишудхи не е наред, дори и да пеете мантри, те не действат. Каквито и мантри да пеете с лявата си Вишудхи, те са



недозрели, не са напълно вибрирани, заради проблем с лява Вишудхи. Но ако ги изпълнявате, без (проблем с) лява
Вишудхи, те ще са напълно ефективни, или както се казва Пурнатва - завършена. Резултатът ще е пълен. (Не, не
правете това. Здрасти. Моля ви, пазете това. Защо си играете? Нанака. Щом трябва да си Нанака, не прави така. Вие
сте Сахаджа йоги. Добре. Трябва да се държите прилично. За трети път ви казвам. Нали се разбрахме? Вие сте
Сахаджа йоги. Всички вие сте Сахаджа йоги, и ти също, и всички сте Сахаджа йоги и трябва да се държите като
Сахаджа йоги. Не може да се държите като другите глупави деца. Нали така?) Първото нещо е да видите, че всеки е
разбрал, че всички ние сме колективно свързани и след това няма да искате да нараните никой, или да му създавате
неприятности, или да кажете нещо лошо. Но ако не сте колективно осъзнати, тогава ще го направите. Ще го правите.
Ще нараните околните. Ще ги тормозите. Ще се възползвате от тях. Може и да ги експлоатирате, може да правите
всичко. Но ако знаете, че сте част и частица от Цялото, ако знаете - в смисъл ако познавате вашата централна нервна
система и когато тя стане част и частица от вашето същество и вие знаете, че това е вид съзнание във вас, което ви
кара да се чувствате част и частица от Цялото - не може да направите никакви грешки и после не се чувствате
виновни. И така, днес е денят на много дълбоката връзка между брат и сестра, където сестрата никога не се чувства
виновна, и братът също. Сестрата и братът никога не бива да се чувстват виновни помежду си, а трябва открито да
казват това, което мислят за правилно или за неправилно. Няма вреда, сестрата винаги може да отиде и да поправи
брата, а братът винаги може да дойде и да поправи сестрата. Това е връзка, в която никой не бива да се чувства
наранен и зле, защото това е най-чистата връзка, за която може да си помислите. Както ако една майка каже нещо,
разликата във възрастта е толкова голяма, че може и да не я разберете. Може би, ако бащата каже нещо, децата няма
да го разберат, разликата е прекалено голяма. Също и нормите, които сме създали, казвайки, че има пропаст между
поколенията и всички тези глупости, също са в главите ви. Но да предположим, че брат и сестра, ако те помежду си,
разбират Сахаджа Йога, те имат пълно право да кажат какво не е наред между тях и да го поправят – а не да се
чувстват виновни. А сега с ракхи сестра е даже по-добре. С ракхи сестрата сме установили красива атмосфера, така че
братът не може да има странни отношения с такъв човек. Това премахва флиртуването, всички странни връзки, които
човек създава, всички рушащи брака проблеми и кривващи от пътя хора, след като сте разбрали принципа, че първо
трябва да установим себе си в много свята връзка помежду си. Това е начинът в Сахаджа Йога, по който
установяваме тази свята връзка. Още повече, че човек трябва да разбере, че тази свята връзка му носи радост, щастие
и удоволствие. Не е просто свята връзка на някаква сила или нещо друго. Дори и да не дадете нещо на сестра си или
братът не може да направи нещо за сестра си, няма значение. Връзката е в сърцето и се усеща много силно. Когато
усещате тази връзка, тече сладостта на чистотата, на светостта. Познавам хора, които са пожертвали много заради
братята си и също заради сестрите си. Трябва да разберете, че връзката трябва да се поддържа много чиста, красива
и абсолютно отворена – не бива да има формалности в нея. Братът трябва да отиде и да каже на сестрата “Извинявай”
и сестрата трябва да отиде на каже на брата “Извинявай”. Трябва да сте отворени и да казвате – не бива никога да се
чувствате зле за вашия брат или сестра. Но може да е точно обратното. Виждала съм хора, като например бхутясали
жени - оказва се, че са много бхутясали - и някой казва „Но тя ми е ракхи сестра”. Какво от това? Щом тя стане бхут,
няма ракхи връзка. Нечистотата, каквато и нечистота да се вмъкне, край на ракхи връзката. Край. Тя приключи много
отдавна. Трябва да имате чисти връзки, като на чиста личност. Не може да сте нечисти личности – „И после, трябва да
помогна, имам слабост към...” – това е създало много проблеми за Мен в Америка. Тази ракхи сестра просто започна
да прави от мухата слон, бихме казали, интрига, и тя се заобажда на ракхи братята си, и всички ракхи братя се
присъединиха към тази интрига. Не бива, в никакъв случай, да покрива разграничението. Затова разграничението
стои между нас. За да разберете, когато ракхи сестрата ви казва нещо – дали то е против Сахаджа Йога или за
Сахаджа Йога. Разграничението е помежду. Преди да стигнете до този въпрос, трябва да имате разграничение, за да
видите за себе си, че ракхи връзката трябва да се подхранва, да поддържа, да подпомага Сахаджа Йога. Друга освен
тази не съществува. В Сахаджа Йога сме братя и сестри. Всичко, което разваля тази връзка, означава, че няма връзка.
Ако разберете този прост смисъл, значи днес сме свършили добра работа. Нека Бог да ви благослови.
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Пуджа  на Шри  Ханумана Маргейт, Англия - 23 април 1989 г. Има толкова много радост днес и цялата атмосфера
изглежда бълбука от нея, сякаш ангелите пеят. А особеността на Ханумана е, че Той беше ангел. Ангелите са родени
като ангели. Те са ангели, не са човешки същества. Родени са с ангелски качества. Но сега всички вие от човешки
същества се превърнахте в ангели. Това е много голямо постижение на Сахаджа Йога. Качествата, с които се раждат
ангелите, се виждат още от ранно детство. Така в Лявата страна имаме гани, а в Дясната страна имаме ангели. И
преведено на санскрит или някой друг индийски език е „девдхут” означава, че те са посланици на боговете. Сега вие
сте същите, сега вие сте ангели. Единственото нещо, което не осъзнавате, е, че сте ангели, докато те го знаят от
самото си детство. Ако знаете, че сте ангели, всички ваши качества ще заблестят и ще бъдете изненадани, че да
отстоявате истината на всяка цена е много лесно за вас, защото на вас ви е дадено това право. Дадени са ви
специални благословии, специална закрила от Божественото, та ако стоите на страната на правотата, ако подкрепяте
праведните, ако отстоявате истината, ще ви бъде дадена всякакъв вид закрила. Ангелите го осъзнават, те са сигурни в
това, те са убедени, съществува убеденост в това, докато вие не сте. Вие все още понякога мислите, че може и да сте,
може и да не сте, все в същия стил. Но повярвайте Ми, вие сте ангели, имате цялата сила, а какви права имате.
Човешките същества не могат да ви надвият, това е особеност на ангелите, не на светците. Светците могат да бъдат
притискани, могат да бъде измъчвани, могат бъдат безпокоени. Инкарнациите може да направят същото.
Инкарнациите го приемат, искат да минат през всичките тези покаяния, на които са подложени, така че да създадат
събития в живота си, за да може да изразят себе си по един по-динамичен начин. Ако нямаше Равана, нямаше да
съществува Рамаяна. Ако нямаше Камса, нямаше да съществува Кришна. Така че инкарнациите поемат върху себе си
проблемите и също битката със злото. Понякога на нас ни изглежда, че те страдат, но те не страдат. Но ангелите са
специална категория, те не поемат никакви проблеми върху себе си, те просто ги разрешават. Ако има проблем,
ангелите са тези, които го разрешават, както за светците, така и за инкарнациите. И на тях понякога трябва да им се
каже: „Не се втурвай точно сега, работим на сцената в момента; ще дойдеш, когато те помолим за това.” Те наистина
стоят и чакат на вратата само да „скочат”. Толкова са нетърпеливи. И те са точно определен брой. Може да разчитате
на тях напълно. Например Шри Ханумана, както Го познавате като ангел, има огромни възможности, огромни сили и е
Негово право да ги използва, и Той го осъзнава много добре. Той прави всичко много забавно, използва Своите сили
много забавно. Както Той изгори Ланка и се смееше на това. След това Той разтегна опашката си и я омота около
вратовете на много ракшаси. И Той просто си играеше с тях и след това полетя във въздуха и всичките се вееха във
въздуха. Това е игривостта на ангелите, също защото те са толкова уверени, те са напълно осъзнати, напълно
отъждествени с личността си, със своите сили, със себе си. Тук понякога Сахаджа йогите не разбират, че Аз ви
превърнах в ангели. Не ви направих светци, а ангели и вие винаги сте защитени. Аз мога да правя само ангели, не мога
да правя светци. Светците се създават чрез собственото си усилие. Създаването без усилие е като това на Ганеша, на
Картикейа, като на Ханумана. По същия начин, всички вие сте създадени по същия начин. Така че опитайте се да
разберете, че каквото казвам за вас, то е истината. Работят всякакъв вид обусловености, даже и чрез вас, въпреки че
сте светци (ангели?) и не знаете как да разтворите крилата си. Все още, понякога, чувствам, че прераждането се е
случило и те всички са станали като ангели с крила; но както малките птички все още се учите как да летите. Но вие
трябва да придобиете своята увереност чрез опитността, която получавате в Сахаджа Йога. Както вчера пяхте -
чудесата са всеки ден, чудеса са около вас. Те са направени от ангелите и те се опитват да ви убедят: „Ти си един от
нас, просто се присъедини към нашата компания.” Та сега имаме толкова много ангели, които седят тук, и защо да не
помислим за трансформирането на този свят. И съществува още едно нещо, което имате, за разлика от ангелите,
защото ангелите не издигат Кундалини, те не могат, те не се притесняват за това. Те са там, за да убият, изгорят,
подчинят, да премахнат всички зли хора около вас. Те не могат да трансформират, ангелите не могат да
трансформират. Така че вие имате по-голямо право, отколкото те имат в Царството на Бог – това, че вие може да
издигате Кундалини на хората и може да давате Реализация. Но човешките обусловености все още тегнат. Например,
наскоро носех пръстен и Моята дъщеря започнаха да Ме покачат: „Сега трябва да показваш само този пръст през
цялото време, така че хората да могат да видят Твоя пръстен.” Така в светския човешки живот, каквото имате - може
да са притежания, може и сили, като например някой човек с положение - веднага може да го разпознаете по начина,
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по който носът му и устните са вирнати нагоре. Но силите, които притежавате, вие се страхувате да ги проявите, да
говорите за тях, да ги използвате. Представете си, с толкова много ангели цяла Англия би трябвало да получи
Реализация за нула време, но все още се опитвате да научите какви сте. Ханумана нямаше никакви проблеми, защото
от самото си детство Той знаеше, че е ангел и че трябва да върши работата на ангел. Но тъй като сте родени като
човешки същества и сега сте станали ангели, намирате за трудно да бъдете динамични като другите ангели. Дори
вашата мисъл, колективната мисъл, дори индивидуалната ви мисъл е силна, и вниманието ви е силно. Но заради този
страх или обусловеностите, както може да го наречете, или може би заради егото, което все още е залепнало за вас,
все още се въртите около погрешни неща и тази сила, този динамизъм не е изразен. Можем да обвиним всичко -
летаргията в някои страни, егото в други страни - но сега загубихте страните си напълно, сега влязохте в Царството на
Бог. Вие сте в страна, която няма никакви граници, която няма никакви ограничения. И тогава, всички тези
обусловености, които все още се влачат във вас, не бива да ви безпокоят изобщо, не бива да ви разстройват или да ви
възпират да вършите онова, което е ваша работа. Сега, представете си Ханумана като Гавраил, който трябваше да
отиде и да каже на Мария, че идва Младенецът, тоест инкарнацията - "Спасителят ще бъде роден чрез Теб." Тя беше
млада девица. Да се поднесе такава новина, която беше ужасна според обусловеностите в онези дни?! Но Той го
направи - „Трябва да го направя, така че ще го направя. Ако тази е заповедта, ще го направя.” Защото Той знаеше, че
изпълняването на тази заповед е Негова природа, вродено е в Него и Той няма да се съмнява в това. Няма да чака, а
просто Му е казано и го прави. Така че трябва да има голямо разбиране във вас, че израствате в себе си. Но ако не го
изразявате, ако не показвате качествата си, ако не ги изразявате в живота си, във вашите дела, в целите си, в
значението на живота си, тогава Сахаджа Йога няма да се разпространи. Нито ще ви помогне много. В работата, която
трябва да свършите, няма проблеми. Аз имам проблеми, не вие. Няма нужда да се сблъсквате с проблеми. Вървете и
говорете с всеки, за каквото пожелаете. Те би трябвало да ви послушат, бих казала. Но ако него направят, не могат да
ви навредят. Изобщо не могат изобщо да ви навредят. Това е огромна защита, която имате. Те не могат да спъват
вашата работа. Идването в Сахаджа Йога не е относно това какво сте спечелили, какво сте получили. Има хора, които
казват: „Направихме толкова много за Сахаджа Йога, а какво ни даде Сахаджа Йога?” Тя ви даде Себереализация.
Даде ви статуса на ангели. Имам предвид, опитайте нещо друго. Можете ли да получите статуса на ангели? Не можете.
Сахаджа Йога ви е дала този статус, така че какво повече може да искате? Никога преди това не е било възможно,
повярвайте Ми; невъзможна ситуация. Ако беше възможно по друг начин, то Гйанешвара нямаше да пожелае своето
самадхи в такава ранна възраст, а Кабира нямаше да каже: "О, Господи, какво да направя, този свят е сляп!”. Така вие
имате тази фина енергия във вас и можете да работите върху Кундалини на хората, без те дори да знаят за това. Но в
медитация, когато сядате, трябва да приемете: "Аз съм ангел и, бидейки ангел, нямам никакви обвързаности с нищо,
освен с Божията работа.” Обвързаностите са толкова много. Все още в Сахаджа Йога виждам хора, които - понеже са
женени - се обвързват към жените си. И толкова много отпаднаха заради обвързаността към съпругите си. После,
имат обвързаност към децата си и толкова много ще отпаднат, ако са обвързани към децата си. Както ви казах вчера,
че всички деца на света, които са Сахаджа йоги, са ваши деца. Вие сте родителите на всички деца. А не ако вашето
дете спи, да завиете само това дете. Не, вие завивате всички деца. Трябва да се грижите за всички деца, които спят.
Можете ли да помислите за Ханумана, че ако Той беше тук и децата спяха, щеше да завие само едно дете? Защото Той
е универсално същество. Така че, всяко дете трябва да бъде обичано по същия начин, обгрижвано от вас. После има
други обвързаности, като собственост, позиция, работа... Аз нямам никакви, така че не знам какви имат другите. Освен
когато ви видя да идвате с толкова любов на гарата, тогава цялото сърце става като океан, мисля, и тогава се надига
като голяма вълна, ето така, и Аз го виждам. А след това, когато трябва да ви оставя, се оттегля назад, като море,
което сега се отдръпва. Това е нещо като луната и морето - то започва да реагира на красотата на луната, на радостта
на луната, на любовта на луната. Тогава виждам любовта, любовта, която е в гнездото, където птицата храни своите
малки. И вие виждате тази любов в небето, после виждате тази любов в сърцето си и единственото нещо, което може
да опишете, е усещането за огромен океан от радост вътре във вас, който просто се излива. Обвързаностите не ви
позволяват да се наслаждавате на този океан. Ако стоите на брега, как ще се насладите на океана? Трябва да скочите
в него. Но вие сте закотвили върху различни неща и не може да скочите в него. А сте толкова защитени. Знаете как да
плувате, знаете как да убиете акула, дори един ваш поглед е достатъчен. Но тъй като не го осъзнавате, то не действа.
Абсолютно това е случаят. Виждала съм хора, които получават малки позиции в живота и започват да се хвалят –
„Срещнах този и този човек. Срещнах този и онзи човек. Случи се това, случи се онова.”- идва ви да се присмеете на
човека. Но вие срещнахте Сахаджа Йога, чрез която израснахте, бяхте подхранени, станахте толкова велики. С всичко



това трябва да следвате светлината на Ханумана. Той си помисли, че слънцето е много егоистично и се опитва да
изгори хората - понякога има твърде много горещина и поклонниците на слънцето също са егоистични. Те имат такова
голямо его. Само да им кажете грешна дума на техния език или според техните обичаи - да кажем, че държите
вилицата в грешната ръка – то с вас е свършено, вие сте най-лошият човек в целия свят, извършил най-ужасния грях.
Всякакви такива малки, глупави идеи идват от много разваленото его. Егото е толкова покварено, че когато започнете
да мислите, че сте велики - "Аз съм всичко и аз знам всичко” и „Този обичай е най-добрият” или „ Този килим е
най-добрият. Аз, аз не го харесвам.”... Добре, кои сте вие? Кой ви е молил да го харесвате или да не го харесвате. „Не
харесвам това, не харесвам онова.” От друга страна, егоистите винаги стават роби, също. Трябва да кажа това, след
като минах през страни, които следват определени норми, които са под внушенията на егото. Като например някой
творец, който прави нещо за собствена радост, но трябва да бъде критикуван от всички. Критиката ще бъде „Не
харесвам това, този цвят не е добър, онова не е добро.” А имате професионалисти, които правят това, но не знаят даже
как да нарисуват правилно и една черта с молив, камо ли картина, но веднага ще кажат: "Аз мисля, че това е така,
онова е така...” Те написаха цели книги от това, тези и теории. Имам предвид, че изкуството има общо със сърцето ви,
а не с ума ви. Ето как убихте толкова много творци. И всеки, който рисува, трябва да мисли какво ще кажат хората за
това. И като резултат от това, се разраства нещо много абсурдно, без никакъв фин израз, и то се цени днес. Това е
поради вашето его, което е потиснало всяка правилна, спонтанна, жива проява на вашата мисъл, изкуство и на живота
ви. Мисля, че това е по-лошо от замърсяванията, за които говорим или екологичните проблеми. Човешкият ум е този,
който е произвел тези задушаващи области, където никой не може да изрази нищо и онзи, който има по-голямо его,
той доминира. „Тази книга е написана от такъв и такъв човек.” Срещате се с този човек и и ви идва да скочите в
морето. Така че не всичко написано е библия, а най-често онези, които пишат, са хора, които никога не трябва да
срещате без да държите здрава тояга. Всяко нещо, което е изразено - да речем - в дреха или във връзката с децата ви,
в отношенията с учителя ви, във взаимоотношенията с който и да е било, трябвало да бъдат еди-какви си. Трябва да
кажете „благодаря” много пъти, трябва да кажете „съжалявам” много пъти. Толкова сте впримчени в изкуствени
изразявания, че понякога си мисля, след известно време няма да се прави никакво изкуство. Няма никакъв изблик на
чувства. Те не могат, страхуват се (творците - б.пр.). Не знам дали сте забелязали или не, но онези, които отиват да
посетят някакъв музей или изложба, каквото и да е, смятат себе си - всеки един от тях - за велики, божествени
личности, които могат да съдят всички. Вие съдите чрез Агнйа. Ето това Ханумана искаше да изяде веднъж завинаги.
Движението на Агнйа, която ходи наляво-надясно, ви кара да изразявате вашата така наречена безсмислена персона -
егото. Това е нещото, което Той се опита да контролира, и го изяде. Така както Аз ям бхутове, Той може би ядеше
слънцето. Но за един ангел е важно да знае, че във вас (?в него - б. р.) няма никакво его. Има някои Сахаджа йоги,
които ще кажат: „Майко, не исках да върша много Сахаджа работа, защото егото ми ще се надигне.” Много са - „Не
искам егото ми да се изразява.” Но защо искате егото ви да бъде разрушено, за какво? За работата в Сахаджа Йога,
така ли? Какъв порочен кръг – казвате, че искате да стоите отзад, защото егото ви не бива да се развива. Вие мислите
само за себе си. Ами Сахаджа Йога? Сега тенденцията е такава: "По-добре да стоя на безопасната страна.” Защото
видяха, че някои хора, които бяха много егоистични, много напористи в Сахаджа Йога, които се опитаха да се перчат,
трябваше да паднат. Така че започна нова мода в Сахаджа Йога, усещам го - „По-добре да стоя на безопасната страна”.
Разберете, между тези двете (крайности - б.р.) Сахаджа Йога ще се изгуби. Така че ако знаете, че сте ангели, няма да
имате никакво его. Всеки един, който знае, че неговата природа е да направи нещо. Както днес Моят съпруг Ме
хвалеше: „Ти си Тази, която го направи.” Аз отвърнах: "Не Аз. Не съм Аз.” Той каза: "Как така казваш, че не си Ти?”
Отговорих: „Защото то по рождение е вградено в тях. Семето, ако е посято в Майката Земя, тогава израства. По същия
начин те го имат вградено в тях; тяхната Кундалини, тя израства. Така че как Аз да съм го направила?” А той отвърна:
”Но Майката Земя го е направила.” Отговорих: "Не, именно това вградено качество на Майката Земя го е направило.”
Тогава той попита: "Тогава кой е направил всичко това?” Аз отговорих: "Направено е от Ади Шакти! Съгласен си,
нали?!”. Но Сахаджа Йога не е направена от Ади Шакти. Тя създаде във всеки един човек тези сили, които действат, но
не направи Сахаджа Йога. Сахаджа Йога работи чрез вътрешните качества, които са в Майката Земя и които са в
семето. Аз съм тук не като Ади Шакти. Аз съм тук като тяхна Майка, като тяхна Свята Майка, и като Свята Майка Аз ги
водя. Може да кажете, че Аз съм като Майката Земя, която кара семената да покълнат, така че една друга
необвързаност може да се появи, да дойде във вас. И това са вашите сили, които просто са били просветлени от
вашата вътрешна природа - Кундалини. И вие сами упълномощавате себе си. И на цялата тази сила, която е във вас,
Аз само й казвам, че е във вас; сами вижте за себе си - както пред огледало Аз ви казвам: "Вие сте това, вижте го за



себе си.” Така че как мога Аз да си приписвам някакви заслуги за това? Може дори да имате необвързаност да
разберете, че силите, които имате са за Сахаджа Йога. Както Майка има сили да работи за Сахаджа Йога, така и вие
също имате сили да работите за Сахаджа Йога. И както Тя работи, вие също трябва да работите. Но съществува една
обвързаност като тази: „Майка прави всичко, какво можем да направим?” Не! Вие трябва да го направите. Това е една
много важна необвързаност, което се опитвам да обясня - че вие самите трябва да направите това. А не, че Майка ще
направи всичко – „В края на краищата Майка прави всичко.” Вярно е, вярно е донякъде, но вие сте инструментът.
Електричеството прави всичко тук, но този инструмент трябва да работи. Така че източникът може да е налице, но
инструментът, е този, който създава стоките. И като Ханумана, вие сте инструментът и вие трябва да работите, трябва
да свършите работата. По много динамичен начин трябва да постигнем нещата. Друго велико качество на Ханумана е,
че Той беше много бдителен и беше отвъд времето. След като изядете Слънцето, къде е времето? Той беше отвъд
времето. Заради това, Той правеше всичко много бързо. Сега например подготвяме книга за Сахаджа Йога, през
последните 16 години продължава това - „Ще стане, Майко, ще стане.” След това се опитваме да направим някаква
организация да запишем разказите на болните хора, които са се излекували в Сахаджа Йога - „Това се случва, много
добре; случва се второ, случва се трето.” След това ще ходим в Русия, за да разпространяваме Сахаджа Йога -„ А,
работи се.” Всичките дяволи вече са пристигнали там, но ангелите все още изработват нещата. Много търпеливо,
много търпеливи ангели. Така че едно от качествата на Ханумана е, че е бърз. Той ще свърши работата, преди някой
друг да може да я направи. Никой не можеше да Го бие в това. Добре е да се сражавате на Трафалгар и да спечелите и
победите Наполеон, но в полето на дхарма и на полето на Сахаджа Йога откривам, че хората не разбират колко важно
е времето. Ние сме майстори на бавенето и имаме навика да отлагаме - „Добре, ще се обадя, ще разбера и ще стане.”
Това е един от най-големите недостатъци, които имаме. Което трябва да научим от Ханумана, че Рама искаше да
изпрати вест, така че Той даде пръстена си на Ханумана. Рама не можеше да го направи толкова бързо, така Ханумана
отиде и го направи. След това Рама искаше да има сандживани, точно тази билка. И изпрати Ханумана да я донесе от
определена планина. Ханумана си каза: ”Добре, защо да си губя времето да я търся, по-добре да взема цялата
планина. - така донесе цялата планина. - По-добре да го направя бързо, веднага, сега е времето да го направя." А не
„Догодина ще видим. Майко, знаете ли, след Ганапатипуле можем да помислим. Ще направим обсъждане, ще видим
всички аргументи.” И разни такива. Това е едно нещо в Неговия характер, което всеки един трябва да знае: днес,
когато боготворим Ханумана, трябва да имате тази схватливост във вас. Трябва да бъде свършено сега. Не можем да
го отлагаме повече. Вече сме много закъснели. Видях, че момиченцата, които носеха роклички, вече са пораснали
големи момичета, които за женене. И си мисля, че цял живот само ще женя Сахаджа йоги. За да видите резултатите,
трябва да станете бързи хора. Не да се влачите и да сте доволни от други неща. Но какви положителни неща правим?
Например, хубаво е, децата са пораснали и направиха такава красива пиеса, театър. Аз много се наслаждавах, беше
добре всички да се забавляват, но има работа, която трябва да свършим. Ние трябва да свършим работата. Така че
вниманието трябва да бъде върху работата и какво правим за нея. Бях щастлива, че дойде предложение от Америка
да се направи видеофилм и неща от сорта. И после се появяват затруднения - "Как ще набавим парите, какво ще
стане?". Просто започнете, ще ги получите, имате сили. Всичко ще се нареди по правилния начин, просто започнете да
правите нещата. Но ако се държите като човешки същества - първо мислите, после планирате, а след това се
отказвате - така няма да се получи. Въпреки че Ханумана се движи по Пингала нади през цялото време, това, което
Той прави, е да развали плановете ви. Защото вместо Него вие тичате по Пингала нади - „Така добре ли е, ти ли ще
търчиш? Ще те сложа на мястото!” Той измества вашите планове през цялото време, и ето как цялото планиране се
проваля. Вие сте много точни към планирането, за неща без всякакво значение, но не сте точни за планирането на
вашия прогрес в Сахаджа Йога. "Трябва да имаме цели, трябва да имаме фиксирани срокове." Добре, дотогава трябва
да го постигнем, но да го направим малко по-бързо е по-добре. Всички останали неща може да бъдат нагласени, но
това е ваша работа, никой друг няма да я свърши. Никой няма да я свърши, това е ваша работа. Имам предвид, че вие
няма да карате влак, няма да карате самолет, не ви се налага да управлявате някаква администрация и тази глупава
политика, но трябва да правите Сахаджа Йога. Вие трябва да я разпространите, трябва да я вдигнете до ниво, където
хората да могат да я видят. Минаха 18 години, тази е 19-та година. Днес е първият ден от Шри Ханумана пуджа. Трябва
да кажа, че вие трябва да рискувате. Трябва да рискувате без никакъв страх, колективно и индивидуално, забравяйки
какво може да се случи; имам предвид, че няма да отидете в затвора, нито ще бъдете разпънати, бъдете сигурни в
това. Имам предвид, че ако си загубите работата, може да получите друга, а ако нямате работа, ще получите помощи.
Така че не трябва да се тревожите за всичките тези безсмислени неща, за които човешките същества сядат и се



тревожат; но въпреки това те получават работа, вършат си работата и съм изненадана как направо са се "венчали" за
нея. Виждала съм го и в Моето семейство, колко силно са "женени" за нея, как трябва да свършат тази работа, да
стават сутрин, да направят това, да направят онова. Но вие не осъзнавате, че сте ангели и това е вашата работа.
Трябва да правите това и нищо друго не е важно. Надявам се, че с днешната пуджа този ентусиазъм, тази готова на
риск природа ще вибрира вашата Пингала и без никакво его, по най-смирения начин както Ханумана беше, ще
свършите работата. Представете си, Сита беше дала на Ханумана красива огърлица от злато – с големи, големи
топчета, за да я носи. И Той отвори всичките, едно по едно и каза: ”Но тук го няма Рама, какво да правя с това злато?”
Тя попита: ”Къде е Рама?” Той отвори сърцето си и го показа: ”Виж, Рама е тук.” Ако Рама е там (сърцето - б.пр.), не
можете да имате его. Толкова много динамизъм и толкова много смирение - каква комбинация беше това. И точно
това е нещото, което трябва да проявите. Колкото повече работите, толкова повече ще утвърдите себе си, и ще
откриете, че смирението е единственото нещо, което помага. Подчинението е единственото нещо, което помага да се
справите с работата си и вие ще ставате все по-смирени и по-смирени. Но ако мислите: ”О, аз правя това.” – свършено
е. Но ако знаете, че е извършено от Божественото - „Парамчайтанйа върши всичко, аз съм само инструмент” -
смирението ще бъде налице и вие ще бъдете ефективни инструменти. Днес в тази страна това беше необходимо и
беше много навреме. Всичко беше организирано от ангели, така че да имаме тази пуджа тук. Но това е добре за всички
вас. Наистина трябва да отидете и да се срещнете с хората от медиите, да се срещнете с министрите, да се срещнете с
Принца на Уелс, да кажем, да отиде да се срещнете с други хора, да направите комитет, вижте какво можете да
направите. Насочете ума си натам - "Какво да направим?". Но тук се чува само: ”Майка ми е болна, детето ми е болно,
еди-кой си ми е болен, приятелят ми е болен, моят...”. Това все още продължава. Ако започнете да вършите Божията
работа, всички ваши тревоги са поети, не трябва да се тревожите за нищо – просто са поети. Но това не е изява на
индивида - не е! Това е изява на колектива. Надявам се, че днес разбрахте фината страна на вашето същество, която е
тук, която се проявява, която Аз мога да видя ясно, а всеки един от вас ще осъзнае във медитацията си да какво е
имате вътре в себе си. Това е най-великото нещо, което ще удовлетвори Божественото и Божественото ще се грижи за
вас напълно. Със същата увереност, както ангелите, като Ханумана, трябва да продължите напред и да го постигнете.
Нека Бог да ви благослови! Трябва да кажа за егото - което наистина е проблем на Запада - защо хората имат толкова
много его, в сравнение с индийците. Едно от нещата е, че Дясната страна, както съм ви казвала много пъти, е като
педала на газта. Лявата страна е като спирачка. Така че ако Муладхара не е под контрол, ако спирачката не е добре,
естествено педалът на газта не може да бъде контролиран. Така че главно вашата Муладхара чакра трябва да се
възстанови и да бъде поставена в ред. Трябва да работите много усилено, за да го направите. Ако вашата спирачка е
установена, тогава каквато и работа да вършите за Сахаджа Йога, няма да се въвличате в его практики и егото повече
не може да ви контролира. Това е много важно, особено на Запад, където тя е опасно разрушена, цялата представа за
благоприятност и святост. Това е силата на един ангел и тя трябва да бъде напълно установена вътре във вас, а после
тази сила, която ви дава благоразумие, която ви прави без его, ще се прояви. Надявам се, че тези две неща ще се
изработят във вас по такъв начин, че наистина да станете напълно уверени в себе си реализирани души, които да мога
да нарека ангелите на днешното време.
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Пуджа на Вирата Личфилд, Кънектикът, САЩ - 11 юни 1989 г. Днес решихме да имаме пуджа на Вирата в земята на
Шри Кришна. Както знаете, в развитието на проявленията си Шри Вишну идва като десет инкарнации и накрая се
проявява като Вирата. Вирата е мозъкът на съществото, което можем да наречем Всемогъщ Бог. Така че цялата
централна нервна система се работи чрез Шри Кришна като Вишну, а после от всичките тези инкарнации първо е Шри
Кришна, а накрая e като Вирата. Това е развитието на нашия мозък и когато боготворим Вирата, трябва да знаем, че в
нас също имаме мозък - проявление на тази сила на Вирата. Това проявление, което имаме, можем да го наречем
Вирата. Ако Шри Кришна е Махавирата - всички вие знаете за Вирата много повече, отколкото мога да ви кажа днес -
то това е цялостното и тоталното всичко. Ако това е Вирата, тогава то е във вашия мозък, но реалността е във вашето
сърце. Така че можете и да виждате, може и да сте свидетели на тоталното; а реалността е финото зад него. Така че
мозък, който не е управляван от сърцето, който не е подхранван от сърцето, е много опасно нещо, защото създава
отклонения и подобен човек, който се опитва да прави нещата без никакво сърце, не струва изобщо нищо и може да
бъде много опасен. В нас може да го има и точно обратното - ако позволите на сърцето си да управлява живота ви
само чрез емоциите и не използвате вашия разум, тогава можете да станете наистина много опасни хора за себе си, в
смисъл че ставате летаргични, въвличате се в грешни неща. И днес се усеща, че тук в Америка има повече господство
на Лявата страна отколкото на Дясната. Дясната страна е нашето внимание, а дясната страна на вниманието е -
можем да кажем - черният дроб на Всемогъщия Бог. Така че когато говорим за тоталното, когато сме част и частица от
тоталното и когато вече сме пробудени за това наше съществувание като част и частица от цялото, то трябва да
осъзнаем, че за да станем цялото, трябва да направим нещо за това. Особено в земята на Шри Кришна трябва да
изработим тази страхотна задача да създадем от Сахаджа йогите такива Вирата. След като минах през различните
опитности на американската Сахаджа Йога, стигнах до заключението, че трябва да говорим по-честно за нещата,
отколкото сме говорили преди. Защо има такъв неуспех на Сахаджа Йога в тази велика страна, при все че има толкова
много търсачи? Главното е, че не осъзнаваме, че Лявата страна взима силно надмощие в тази страна. Има хора, които
са активни, но процентът е много нисък поради прекалената заможност, твърде многото свобода, идеята "какво лошо"
във всичко. Хората вървят към безсрамие, аморален живот, самоугаждане. И с това самоугаждане - за да го защитят -
хората винаги развиват един вид его, в което няма динамизъм. Та проблемът се крие в Сахаджа йогите, не в Сахаджа
Йога като такава. Когато виждате, че почвата не е толкова плодородна и трябва да работите много усърдно,
отговорността на всички Сахаджа йоги в Америка е да се задълбочите. Можете да видите, че където земята не е
плодородна, дърветата вървят много надълбоко, дълбаят надълбоко в Майката Земя за сокове, които да погълнат. И
по същия начин израстват много високи, защото силата на тяхното задълбочаване им дава тази голяма височина.
Така че израстват много високи и също са много дълбоки. По същия начин Сахаджа йогите на Америка трябва да
работят, защото има толкова много повърхностност и толкова много лекомислие, а също безсмислие в живота им.
Изобщо няма никакъв смисъл в него и те просто прахосват живота си с всички тези глупави представи за емоциите и
любовта си и всички онези неща. Това, от което имаме нужда днес, е Сахаджа йоги, които са десностранни - онези,
които ще донесат резултат, които ще са динамични. Те не трябва да се притесняват, че някой е десностранен и ще
стане десностранен. Всъщност това е нужно днес. Докато нямате хора, които са динамични, не можем да изработим
нещата. Това е реакция в тази страна, както и в Англия, в много страни, които са доминирали други хора. Както
виждате, че на това място, което в началото е принадлежало на някои индиански племена, дойдоха англичаните,
испанците и всички тези европейци, убиха индианците и завзеха земите. Това си е чист грабеж, абсолютно явен
грабеж. Поради арогантността и агресивността си, не можаха да видят, че вършат нещо ужасно. Имам предвид, защо
да ги наричаме хитлеровци - те са по-лоши от Хитлер, защото поне Хитлер беше взет на мушката, беше осъден и хората
знаят, че това беше грешка. А какво да кажем за онези, които дойдоха от толкова далече и убиха толкова много хора
тук, а сега си прекарват чудесно тук като велики американци? И сега се опитват да се перчат навсякъде. Всъщност е
такъв грях това, което сториха, че всички тези душù, които умряха, ги обсебиха - мисля - и днес Америка е наляво.
Дясната страна на американците е свършена, те са наляво - виновни; чувствайки се виновни, започват да си угаждат.
Когато отидете надясно, разберете, вие сте много дисциплинирани и ставате много аскетични по темперамент - бих
казала - и искате да доминирате другите, и искате да ги хванете. Но днес положението в Англия и Америка е точно
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едно и също. В Англия откривам същото при Сахаджа йогите - те са само някакви влюбени гълъбчета, разберете, и
само Ме обичат, и Ме обичат, и Ме обичат. Направо не го разбирам това. Какво става? Те всички Ме обичат и Ми носят
цветя, и - край. Това ли е начинът, по който ще изработим Сахаджа Йога в тая Англия или в тая Америка? "Майко,
много Те обичаме!" И какво от това? Така че за да станете част и частица от цялото, капката трябва да стане океана,
вие трябва да станете велики хора, трябва да бъдете отговорни. А тая работа с влюбените гълъбчета трябва напълно
да излезе от ума ви, иначе Сахаджа Йога не може да се получи в тези две страни, а вие един след друг ще бъдете
прокълнати. Ще идват удар след удар върху тази страна, както и върху Англия. Но хората не научават никакви уроци от
това - все още са си добре. Хващате болести - добре, а после го възхвалявате. Ако страдате от екологични различия,
пак се величаете. Ако използвате твърде много машини - вън от всякакъв баланс - пак се величаете. Защото просто
искате да си угаждате. Само заради угаждането хората не искат да видят главното, а то е какво не е наред с тази
страна; а то е, че не искат да видят нищо, което е реалност. А реалността, въпреки че е в сърцето, въпреки че работи в
сърцето, трябва да действа. Това трябва да действа, а ако не действа, този тип пасивно поведение няма да ви
помогне. Сега на тия Мои години пътувам от място на място и върша толкова много. Нека се замислим какво сме
направили за Сахаджа Йога? Онези, които ви виждат, ви виждат просто като някакви хипита с разчорлени коси или
нещо от сорта. Това е обратната връзка от хора, които идват във вашите центрове и казват: "О, това са някаква банда
хипита". Точно това казват. Така че първото нещо, което един Сахаджа йоги трябва да направи, е да промени нещо в
личността си - в Америка това е много важно. Те не учат, без работа са, правят разни неща. Този сорт хора изобщо
няма да помогнат на Сахаджа Йога, те ща са пасиви върху Сахаджа Йога. Ако наистина искате да направите нещо,
трябва да станете нещо. Трябва да учите, трябва да станете нещо, трябва да имате някаква степен, диплома, нещо
прикачено към вас, трябва да означавате нещо. Хипитата не могат да въртят Сахаджа Йога; може да го правят
по-добре в Индия, но не и тук. Така че трябва да се осъзнае, че онова, което се е объркало при нас, е, че сега следваме
по един много фин начин същите тенденции, които сме следвали преди. След Реализацията си мислим, че сме
реализирани души, че сме станали йоги, че сме реализирани. Но човек би трябвало да види, че сме станали
реализирани души - без съмнение - но каквито обвързаности сме имали преди да дойдем в Сахаджа Йога те са
станали по-фини. Те не се изразили като светлини; ние само си мислим, че сме Сахаджа йоги. Вярваме, че имаме
вибрации и че можем да усещаме вибрациите. Но все още не сме достигнали това състояние, в което сме станали
тоталното. Все още трябва да растем. И ако вие вибрациите ви са се установили и си мислите, че сте наред, то горчиво
се лъжете. Каквито и да са били условията ви преди да дойте в Сахаджа Йога... Да речем сте били хипи -
просветлението е дошло, но представата за тия работи с любовта все още я има. Да предположим, че сте били
бизнесмен, а просветлението е дошло при вас, но вие си мислите, че Майка би трябвало да ви помогне в бизнеса. Ето
това става. Да речем, че не сте били женени и се жените в Сахаджа Йога, тогава искате вашият брак в Сахаджа Йога да
бъде успешен. Ако е имало проблем със здравето ви или нещо такова, то сте станали по-фина личност, та си мислите:
"Помолих за помощ от Майка за това". Но не мислите с какво сте допринесли за Сахаджа Йога. Имали сте неща, за
които сте мислили, че са грешка - може и да е така - но в Сахаджа Йога не виждате, че тези неща са във вас, все още
продължавате с тях. За да станете Вирата трябва истински да изследвате себе си - без никакъв гняв, без злоба или
нещо подобно, а да видите за себе си. Познавам хора, които са дребнави, които изпитват ревност и тяхната ревност
продължава. Да речем, някой е добър музикант - те няма да оценят ако другият е музикант, няма да го оценят, няма да
го насърчат. Няма да кажат: "Наистина, аз съм музикант, той също е музикант - нека му помогна". Така че
дребнавостта, която е съществувала преди, все още славно се проявява. Този човек ще си мисли: "Добре, аз съм
музикант и пея много добре, и пея във възхвала на Майка". Но няма да цени до такава степен друг, който пее добре,
при все че се очаква вие да сте част и частица от цялото. Ако тази ръка я боли, другата ръка веднага ще й помогне.
Виждате, че в цялото тяло системата е така тотално свързана. Щом хапнете храна, храносмилателната система
започва да действа. А ние би трябвало да гледаме себе си. Ако искате да станете по-дълбоки, трябва да гледате себе
си какво ви липсва. Как расте едно дърво? Разказвала съм ви много пъти историята, че има една малка клетка на
края на корена и тя знае и си знае едничката цел - че трябва да се превърне в дърво, така че заобикаля нещата. Вижда
скала или някакъв камък - заобикаля го, не се бие с него. Защото в крайна сметка това, което трябва да постигнем, е
да станем дървото, така че трябва да държим това пред погледа си, така че да станем дървото, а не някакъв сорт
дребна жаба, квакаща тук и там за Сахаджа Йога. Не, това няма да проработи! И ето какво откривам, което си е съвсем
истина за хората, да речем, в Англия - същото нещо. Лидерите се борят, лидерите се опитват да открият начини и
методи как да се подобри качеството на Сахаджа йогите, но именно Сахаджа йогите трябва да знаят, че отговорността



е тяхна. Те трябва да растат, те трябва да станат Вирата. А това е Америка, където е мястото на Шри Кришна - казах ви
- където Шри Кришна стана Вирата. Докато не видите за себе си, че трябва да направите това, трябва да станете това,
вие все още сте заети с вашите дребни, глупави проблеми. Омагьосан кръг е - веднага щом започнете да се тревожите
за глупавите си проблеми и разни стари неща, които величаете в Сахаджа Йога, тогава откривате, че порочният кръг
започва да работи. Той не постига нищо, не ви дава добър шанс, не ви дава увереност. Ей такова нещо е - като пакетна
услуга, както му казват. Но щом решите, че ще направите каквото трябва, вие хора сте Сахаджа йоги. Знаете всичко за
Кундалини, знаете всичко за пробуждането, знаете всичко за по-висшите нива за постигане; всички вие, всеки един, е
способен да дава Реализация на хората. Знаете къде е "заседнала" Кундалини, всичко знаете. Но сега просто се
замислете колко от вас да били способно да направят нещо по въпроса. Когато хората ви видят, тяхната представа за
вас е много лоша. Те си мислят, че вие сте заседнали при жените си, че жена ви е много доминираща; това се случва.
Изведнъж изчезвате, гледате детето си, тревожите се за този, вие .... Понякога съм изненадана, че щом като се
оженят, имат дете, стават нищо друго освен родителите на това дете - край, със Сахаджа Йога е свършено. Тогава
детето става важното. Благословията става връзване. Така че трябва да погледнете вътре в себе си, че ние сме тук за
освобождение, за пълна свобода. Но по един фин начин всички тези неща продължават да ви връзват и вие сте
прикрепени към тях и не знаете, че те все още ви влачат надолу, не ви позволяват да полетите, не ви дават свободата,
която е ваше право. Така че дори и да направя аероплан, Аз правя всичко - наливам му гориво, казвам всичко - но той
не иска да лети. И какво правите със самолет, който не иска да лети? Ситуацията тук е от този сорт и тази ситуация ви
прави толкова ограничени и като джуджета. Как ще израснете? Докато не израснете и не го покажете в ежедневието
си, във вашата личност, във всичко, уверявам ви - никой няма да бъде впечатлен от вас. Сахаджа Йога няма да работи
чрез реклама, нито чрез Моята фотография; тя ще работи чрез вашата работа, чрез вашата отговорност, като давате
рамо на Сахаджа Йога. Ваша е отговорността да разпространявате Сахаджа Йога и да я установите. Но най-напред
вашите рамене трябва да са здрави. Все още сте без работа, все още сте някакво си нещо, висите във въздуха, вие сте
някой, когото никой даже няма да погледне. Тогава как можете да носите нещо на плещите си? Така че първото нещо
е да изградите себе си вътрешно, както и външно. Но сте в такъв омагьосан кръг, казвам ви. Ако не навлезете
дълбоко в себе си, не можете да получите външното, така че тези неща работят ръка за ръка. Щом започнете да
изграждате себе си отвътре, ще се изненадате как ще се получат нещата, как ще станете динамични, как ще станете
велики. Но вие се въвличате в неща, които са много дребни и преходни. А както ви казах преди, вие търсим вечното.
Така че преходните неща следва да се използват само много временно - това, от което имаме нужда, не е важно. Ако
можехте ясно да разберете това нещо, че все още не сте свободни, не сте необвързани към всички неща, които сте
имали преди Сахаджа Йога и че те са станали все по-фини и по-фини. Все още само използвате Сахаджа Йога за тази
цел, а не за разпространението на светлината. И какво ще се случи? Това абсолютно трябва да разберете в себе си,
абсолютно. Понякога Моите лекции, вижте, са малко остри. Хората мислят, че Майка трябваше да каже тези неща.
Това също е от Моята любов към вас и от любов към тази страна. Вие наистина трябва да видите за себе си какви сте
и къде сте. Няма да си сложим край заради Сахаджа йогите, които имахме и бяха под нормата в обществото. Ако
погледнете как онези гуру се разпростират, въпреки че са фалшиви и са безполезни, но всеки знае за някого, който се
появява. За два месеца време по целия свят може да слушате за него. Това, което правят, е, че най-напред отиват и се
виждат с хората, които са успешни, които са имените в града. Никога не се притесняват за хора, които са наркомани
или страдат от болести, а не за безделници - с тях нямат никаква работа. Те просто ще нападнат хората, които са
много успешни, които са много богати, понеже тези хора са на върха на обществото. Така че ще отидат и ще направят
контакт с тях и ще ги поразпитат, а после ще им се обадят за програмата, ще им окажат цялото внимание, всичко.
След това хората започват да си мислят: "О, боже! Колко велико е да съм тук". После погалват малко егото им и така
се разпространяват. Но няма реалност в това, няма нищо, нищо специално в това - то е съвсем безполезно, напълно
изкуствено. Но ето как се продават. Въпреки че ние не искаме да се продаваме, трябва да знаем, че докато нямаме
някакви забележителни качества, хората няма да ни погледнат, защото случилото се е вътре в нас и никой не вижда
светлината. Това е като горяща светлина, която е изцяло покрита. Това го видях, когато ходих в Колумбия. В
Колумбия, ще се изненадате, хората никога не бяха знаели за Мен, никога не бяха чували Моето име, но не зная защо,
но тълпите бяха толкова големи, че не можех да вляза в комплекса, а по един или друг начин бях избутана вътре.
После в залата беше невъзможно... хората висяха по... Помислих си, че висях от тавана, седейки там, за да Ме
наглеждат. Открих толкова много хора във всички посоки, на всякаква височина; не знаех как да ги успокоя. Но те Ме
слушаха много внимателно. Два дни имахме програми, два дни тълпата беше там. А след това, когато трябваше да



има последващо събиране, дойдоха, а на следващия ден изчезнаха. Същото нещо е в Гърция, същото нещо е в Турция.
Така че определено нещо не е наред с нас. Сега се задава курс, хората се опитват да правят тая работа с курсовете, но
би трябвало да се знае, че те не са знание без любов, а са любов и познание. Така че го има това как говорите с тях,
как общувате с тях, но вашият динамизъм ще ги впечатли. Можете да видите във филма, който гледахме вчера, каква
беше музиката. Каква беше? Във филма енергията беше динамична, енергията беше динамична, с музика и всичко
останало, и това си личеше. Така че, вижте, вие бяхте погълнати от него, така че движението на тази енергия,
динамизмът на тази енергия наистина ви погълнаха. А да се страхувате, че ще станете десностранни е безсмислено.
Сега сте в центъра, как може да станете десностранни? Този тип аргумент е само в подкрепа на летаргията, а после да
нямате никаква дисциплина. Бях изненадана, че в Шъди Кампс, където основахме школа по медитация, хората идват
в края на седмицата просто да си прекарат уикенда; стават в 10, в 11, в 12 ч. сутринта, когато си пожелаят, и са на
почивка в Шъди Кампс. И два дена си стоят там без никаква медитация, без нищо. "Дошли сме в дома на Майка" - и
край. Майка трябвало да върши цялата работа за тях. Имам предвид, че за един Сахаджа Йоги минимумът е да става
рано сутринта, да се изкъпе и да седне за пуджа. Това е нещо обикновено, всички индийци правят така, това е
практика. Изведнъж тази страна или тези страни навлязоха в този вид летаргичен живот, иначе в тази страна хората
преди правеха същото нещо. И със спънете е същото - трябва да си лягате рано, ако искате, но би трябвало да се
замислите, че трябва да промените начина си на живот, да промените отношението си, толкова много неща; разберете
го. Например казах нещо просто: в деня, в който искате да си миете косата, сложете много масло върху косата си и
после я мийте. Иначе ще оплешивеете. Представите си всички Сахаджа йоги да ходят плешиви. Хората ще се чудят, че
вашата Майка има толкова много коса, а какво става с вашата. С храната също, прекалено е. Например не зная какво
е положението тук, но откривам, че в Англия се пие толкова много чай, през цялото време чайникът е там (на котлона -
б. пр.). Хората се изненадват когато отидат на Ганапатипуле, също в Индия, че ние не пием чай по толкова пъти -
най-много два пъти на ден - а другите по цял ден искат чай. Индийците не разбират как другите искат да пият чай в
един през нощта. Както алкохолът е станал по-фин, така е и с чая - иначе как ще си го обясните. Не можете да пиете
алкохол, така че пийвате чай. После се настанявате удобно - "Ще пийнем по чашка чай" - в Англия е често срещано
това: "Поседнете. Чаша чай?" Каква работа сте свършили, та се настанявате така? После, когато и да си дойдат,
въздишат тежко, като че ли са копали или са завършили Ламанша. Даже по телевизията ще видите хората да сядат,
въздишайки. не мога да го разбера. Никога няма да откриете никой индиец да го прави, дори в жегата, никога няма да
го направи. Тъй като вие мислите ли мислите прекалено много, не правите нищо. Както със списъците - правите
списък за утрешната пуджа на Майка, добре. Записвате си: "Ще вземем това, това, това" - записвате го. А на пуджата
нещата ги няма, защо? Ами те са в списъка. А всичко, което е преди вашата Реализация... Например хора си имат
представа как да се избягва работата, видите ли, да си пестят труда. Икономията на труд е голям актив за
западняците. И как си пестят труда? Да речем помолите някого да се обади по телефона на друг. А той: "Майко, мисля,
че може и да го няма". Божичко, обадете му се и разберете! Така че обясненията идват от ума - "може и да не..." Така че
не може да се постигне нищо. Така че първо пестенето на труд беше нещо от сорта на: "О, това е анти-култура, това е
толкова лошо, всичко е толкова лошо. Ние би трябвало да започнем естествен живот, да водим много естествен
живот, та да станем първобитни." Ако тръгвате да растете в Сахаджа Йога от тази сфера, това става по-фино. Така че
по-фините неща действат по този начин, както е в момента: "Не бива да правим от нищо по твърде много. Прекалено е,
твърде много е." Ако говорите на някого за Сахаджа Йога, той ще каже: "Прекалено е за мен." Хей, нямате мозък или
какво? Кое е прекалено много? Не можете да схванете ли? Много често го преживявам, когато говоря с хората, а те
казват: "Твърде много е". Имам предвид, че вашият ум е ограничен ум. Или как така не можете да Ме чуете какво се
опитвам да ви кажа? И щом започнете да развивате този тип отношение, подхранването не може да стигне до вас. Да
предположим, че дърветата кажат, че им идва много - какво ще прави тогава? Нищо не е прекалено много. Кажете си:
"Трябва да израствам, трябва да поема цялото подхранване, трябва да стана нещо. Имам да върша толкова много.
Какво съм свършил?" Нищо до момента. Никога не бъдете доволни от себе си. Имам предвид, че някои хора, които
видяха Моята програма, всичките бяха шокирани как Майка ще я направи. Казах им: "Знам, че ще я направя. Ако
трябва да я направя, ще я направя". Ето какво трябва да е отношението: щом Ме обичате, Аз съм вашият идеал. Трябва
да знаете това. Ако Ме обичате, то какво правите за това? Аз съм вашият идеал. Вие трябва да постигнете Моя стил,
иначе Сахаджа Йога няма да проработи в тези страни, които са изпаднали в летаргия, сякаш тя е някаква велика
култура. Попитах един йоги: "Какво става с къпането, защо не си се къпал?" А той отговори: "В наши дни не е на мода
да се къпеш". Изглежда всичко не е на мода; каквото е на мода, е ужасно. "Много е модерно, - казват други - много е



модерно". А каквото е модерно, на Мен ми изглежда грозно. Ако трябва да се захванете със Сахаджа културата, трябва
да знаете, че трябва да имате дисциплина в живота си. Трябва да имаме образование, трябва да имаме място, трябва
да имаме положение в обществото. Защото сега не седим по Хималаите, изгубени някъде да седим по Хималаите и да
си правим тапасйа. Тапасйа е тук, където живеете. Иначе може да кажете, че трябва да ходите в Хималите и да
правите тапасйа на студения вятър и че това е хубаво нещо. Защото изглежда добре - разбирате ли - може и да имате
име или нещо подобно. Но тапасйата е тук, необвързаността трябва да се отработи тук. Вие все още се ангажирате с
всичките тези неща по начин, който Ме изненадва - ангажираните сте с куп неща, които съществуваха в груба форма,
станали са по-фини, а вие все още сте прикрепени към тях - липсва свобода. И ето защо когато видите да се случва
нещо абсурдно, да се случва нещо странно в Сахаджа Йога, то просто е симптом, че това нещо е станало по-фино в нас
и то се изразява. Както понякога може и да не виждате огъня, но той съществува и внезапно откривате пожара. Така
че трансформацията, разбира се, означава еволюция, но тя също значи, че трябва да еволюирате върху основата,
която сте имали. Както цъфтящият цвят после се превръща в плод, но трябва да се откаже от много неща. А после
трябва да се види този унисон с природата. В природата, ако погледнете, тя попива водата. След това водата се
изпарява чрез слънцето. А после става на облак и след това облакът чака, понеже листата окапват. През зимата те
подхранват дървото с азота си. Когато времето е готово, тези облаци после се изпиват и отново подхранват
дърветата. Такова пълно равновесие има в природата. А ако го няма, казвам ви, щяхме да кажем, че всички
"гологлавци са струпали тук". Ако отидете в която и да е гора, където и да е гората, е толкова чисто; никога никъде
няма да усетите каквато и да е лоша миризма. Има животни, има тигри и други такива - няма да се усети никаква
миризма никъде, никога няма да усетите миризма на тигър. А ако поставите тигъра в клетка, тогава започва да
мирише - иначе така добре се къпе в природата, живее сред природата и е в такова равновесие. Има такова
разбирателство сред всичките животни, всичко. Не зная как я поддържат така чиста, но щом усетите някаква
миризма, ще откриете, че има някакво човешко същество наоколо или някаква мръсотия. Толкова е организирано как
листата растат според слънчевите лъчи, как се организират, как се изграждат. Така че ако действително трябва да
стигнете до природата на Сахаджа Йога, би трябвало да получите всички тези благословии, чрез които да
просперирате. Не, имам предвид не само пари и тези неща, а всячески. Така че не бива да е купчина хора, които са
някакъв сорт паразити. И ви пожелавам да разберете какво казвам днес, и ви моля, всички вас, да бъдете нащрек и
динамични, и да изработите нещата. Всеки един трябва се издигне. Няма да проработи ако носите шафранови дрехи и
пеете "Харе Рама, харе Кришна" по улиците. Не! Няма да се получи. Нито пък ще проработи ако говорите: "Ние сме
Сахаджа йоги, ние сме такива и такива". Нищо подобно. Вие трябва да бъдете нещо. Така че от една страна
динамизмът трябва да бъде използват за самите вас, и динамизмът да се използва за Сахаджа Йога. Няма нужда да
се тревожите за десностранността. Това е често срещано даже в... Това се случва и открих, че в Холандия, го казват.
Омъжих едно момиче, много динамично момиче там, а съпругът каза: "Майко, тя не ми помага". Попитах ги защо. А тя
отговори: "Защото се страхувам, че ще стана десностранна". Попитах момичето: "Но защо се ожени за този
левостранен мъж? Да станеш левостранна ли?". Левостранността е много хубаво нещо, защото не трябва да правите
нищо, а просто да кажете: "Не искаме да ставаме десностранни". Това е всичко. А десностранност означава, че трябва
да гледате, трябва да сте нащрек, трябва да сте умни и трябва да знаете всичко. А вие си седите, горите си кожата, но
гледате към слънцето. Вие на линията на слънцето ли сте, или на линията на луната? Така че залитането на западните
хора е наляво. Пиене, кръчми, или пък спане по 24 часа, може и по 14 или по 18 часа; а през останалото време пият -
това е всичко. Когато се преместихме, до нас строяха къща и казаха: "На практика е завършена". Все още я довършват;
ще отнеме поне още три години, а може и да не я завършат. Както по математика - има да се свърши някаква работа,
идва някой и свършва една десета и бяга; после идва друг и свършва една десета и бяга; след него идва друг и
свършва една двадесета и бяга, а после друг свършва една четиридесета и после бяга. Кога ще се завърши работата?
Никога няма да се завърши с такива бягащи хора, никога няма да приключи. Същото нещо е Сахаджа Йога. Ако
пресметнете математически, Сахаджа Йога не може никога да се установи в Америка ако добавяте все повече и
повече хора от този тип. Толкова много неща се случват в тази страна, но вие трябва да видите онези хора, трябва да
се срещнете с онези хора, които са начело на делата, хора от значение, които са учени, които говорят за нещо
смислено. Трябва да говорите с тях, да стигнете до тях. Ние нямаме нужда от кино актьори и актриси, а имаме нужда
от хора, които са динамични. И това може и да проработи ако насочите ума си към нето и имаме нещо да им покажем.
Бих казала, че Австрия е едно място, където Сахаджа Йога проработи много добре. Милано е друго място и където
повечето йоги са професионалисти. Много е изненадващо, живеем в модерни времена. Не живеем в онези древни



времена, когато риши и муни си седяха по дървото, а царете ходеха при тях и докосваха нозете им. Точно обратното е -
тези риши и муни трябва да отидат и говорят на царете. Така че когато вярвате, че сте Сахаджа йоги, трябва да знаете,
че по един фин начин все още сте хванати в мрежите на собственото си разбиране за живота. Така че трябва да се
промените. Животът за нас не е нищо друго освен Сахаджа Йога, а Сахаджа Йога не е нищо друго освен просветление
на себе си и на другите. Така че се надявам, че ще чуете Моята лекция днес, ще си вземете записите у дома и ще ги
слушате отново и отново. Също и някои от вас Ме предупреждават: "Майко, това, което правят, е да си вземат една
касета за един център и всички я слушат, и после - край". Имам предвид - всички вие поотделно би трябвало да имате
касети. Дори това не правите. Не само това, но може и след известно време само една касета да циркулира из дадена
страна. Да обикаля, да речем, днес в Ню Йорк, утре в Бостън - ей така. Вие трябва да ги слушате отново и отново.
Седнете и с лист хартия и молив вижте за себе си какво казвам. Всяка една касета би трябвало да имате. Имам
предвид, че може да се чуят касетите на онези ужасни гурута във всяка кола, навсякъде, всеки ги има. А защо Сахаджа
йогите нямат никакви касети в себе си? Можете да направите копия. Но ако ще ви ги дават безплатно, искате да ги
имате. Това е първото нещо - какво можете да получите безплатно, евтино, лесно. Ако се опитвате да пестите пари,
парите се опитват да ви се спестят. Взаимно разбиране е. Просто е като това: да речем, че отворите само една врата,
никакъв въздух няма да влезе. Отворете и другата врата и въздухът ще потече. Ще има циркулация. Всичко това може
да бъде също ваше собствено познание. Няма нужда да казвам нещо - всичко е в мозъка ви, само трябва да отворите
себе си; вие не сте свободни хора. Ако сте свободни като Мен, ще видите всички тези неща да идват от мозъка ви.
Особено за Америка, наистина. Както знаете, Аз работя много усърдно и искам да го изработя, защото ако Америка не
е наред, Моята Вишудхи няма да е наред. Ще Ме притеснява навсякъде. Така че трябва да го поемете върху себе си. Не
казвам да носите кръста. Не трябва да жертвате нищо, а трябва просто да осъзнавате какво сте, какво правите, къде
сте. А на всичкото отгоре Сахаджа йогите си мислят, че Сахаджа Йога им е длъжна и Аз също. Това вече е сериозно. А
трябва да се обясни по следния начин: Аз нямам нужда от Сахаджа Йога - вие имате нужда от Сахаджа Йога и всеки се
нуждае от Сахджа Йога. В тази страна имахте хора като - имам предвид велики, големи хора, няма нужда да ги
споменавам - като Абрахам Линкълн, който даде такива страхотни идеи на целия свят. Защо вие хора да не сте
велики? Той беше реализирана душа, хубаво, но той не знаеше нищо за Ида, Пингала и Сушумна. Защо не можете да
станете велики като него? Така че на Вирата пуджа трябва да решим, че всички ние ще проявим в живота си като
реалност замисъла, който Вирата беше някога. Именно за това трябва да се молим от сърце. И днес е много подходящ
повод да го направим, защото седим на място, където е имало толкова много коренни жители, или както искате ги
наричайте. Те бяха толкова разумни, както казвате в Америка - "по същество". Те знаеха принципа как да водят
наистина духовен живот. Те бяха много свободни хора, изключително свободни и необвързани. Така че ако не
коригирате себе си, ще има проблем за колектива. Ако има проблем в колектива, той ще се отрази на вас, защото вие
сте част и частица от цялото. Ако има проблем в цялото същество, има проблем за вас. Ако има проблем в една част,
има проблем за цялото същество. Даже Рузвелт, който беше ваш президент някога, каза: "Бедността, където и да е, е
заплаха за просперитета навсякъде". Той можа да види този проблем много ясно. Разберете, всички тези думи ни
показват, че това е страна на Вирата, където се говори за колективност; имате всички комуникации, които са важни.
Всеки вид общуване е важно, но за Сахаджа йогите то трябва да е много фино, много динамично, много красиво, много
любящо, много впечатляващо, магнетично. Само тогава комуникациите ще работят. Не е вредно да се носят много
хубави дрехи. Няма вреда да се носят - "хубави" не значи скъпи, а означава смислени, достойни. Трябва да изградим
личността си, така че хората да усетят, че има нещо (в нас - б. пр.). А децата ви също ще се учат от вас. Не става и дума
да се вкарате в его или нещо подобно. С това сега е свършено, край на егото тук, няма его. Онова, което откривам тук,
е оправдания за правенето на нищо - "Не искаме да правим нищо, защото ще ни се появи его". Много умно!? Така че с
всичко това трябва да се знае, че ние сме избрани хора, избрани от Бог хора. Той трябва да ви е избрал с определена
цел, иначе има толкова много хора в тази страна. Вие сте основата и трябва да бъдете солидни хора, за да бъдете
основите. Трябва да знаете собствената си слава, собствената си специалност -защо сте избрани, измежду всички
хора защо сте тук. И после, какво правите за целта. В нормалния живот гледате на нещата така. Ако някой е избран на
даден пост измежду много други, си казва: "О, трябва да има нещо в мен. Трябва да покажа, че струвам нещо, трябва
да покажа стойността си, трябва да покажа работата си". Разбирате ли, този човек работи здраво, за да докаже, че
изборът е бил добър. А в Сахаджа Йога правите точно обратното - приемате го за даденост - "О, ние сме нещо велико".
Така че се настанявате удобно - да пийнете по чаша чай. Надавам се, че разбрахте защо казвам така. Защото Аз
действително съм загрижена за Америка. Толкова много негативни сили работят тук и трябва да се подобрим.



Толкова много неща, такава отговорност, такава голяма страна, толкова обширна страна, толкова много извращения,
толкова много нелепи идеологии - нямат край. Дори и да вземете 15 човека като Горбачов, не можете да промените
тази страна. Съвсем е побесняла. Всеки е индивидуалист, това място е лудо. Един Горбачов може да промени онази
страна, която има много повече хора. Но никой не може да промени тази страна, докато вие не решите да направите
нещо по въпроса. Казаха Ми, че някои са силно разочаровани, защото много Сахаджа йоги не идват тук. Но може и
нещо да не е наред с вас. Може и да не сте достатъчно дълбоки и така да не впечатлявате особено. Трябва да
промените начина си на живот, трябва да бъдете умни и спартанци. Надявам се, надявам се отново и отново, че след
тази Вирата пуджа всички вие ще появите на сцената като велики Вирата. Бог да благослови всички вас!
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Пуджа на Шри Махакали Сан Диего, САЩ - 19 юни 1989 г. Днес решихме да имаме Пуджа на Махакали. Трябва да
разберем, че Махакали цялостно е отражение на Ади Шакти в цялост. Или, можем да кажем, Ади Шакти отговаря, Тя
управлява всичките тези три сили. Но Нейното цялостно проявление е Махакали, в смисъл че е желанието на
Всемогъщия Бог. Така че първо, Тя е Ади Шакти и отговаря за всичките три сили. И ето защо, можем да кажем, че
когато е в потенциален стадий, Тя е Махакали и после се разделя на други две сили - като Махасарасвати и (като - б.
пр.) извисяващата сила, както можем да я наречем, на парасимпатиковата нервна система, изразена в нас като
Махалакшми. Тя всъщност има всичките тези сили в Себе си - Кали има всичките тези сили, но Тя се проявява, Тя
желае да действа, а когато иска да действа, Нейната потенциална сила се превръща в другите две сили. Но когато
правим пуджа на Махакали, трябва да разберем, че тази вградена вътре в нас сила е желание, така че ние можем да
пожелаем всякакви неща. Ако искате, можете да пожелаете всичко: да речем, можете да пожелаете радост, можем да
желаем познанието, можем да пожелаем да бъдем състрадателни, любов. А можем да пожелаем също разрушението
на онези, които са негативни сили. Но силата на Махакали е тази, която изработва съзидателната сила. А в тази
съзидателна сила само трябва да има разрушение, защото ако съграждате нещо и има разрушение, което се опитва да
разруши вашия градеж, тогава вие трябва да унищожите тази разрушителна личност. И ето това е, което хората
понякога не разбират правилно и си мислят, че силата на Махакали е негативна сила или е сила на разрушението. Да,
тя е, но по много положителен начин. И ако разберете тази част от силата на Махакали, тогава ще разберете, че ако
искате да изградите себе си по подходящия начин в Сахаджа Йога, то би трябвало също да имате желанието да
унищожите всичко, което стои против вашето изграждане. Както сте виждали, в самата еволюция имаше грамадни
животни, като мамутите и други такива, но те не можаха да се справят с еволюцията, така че всичките бяха
унищожени. Толкова много неща бяха унищожени, а това разрушение е вродено в нас. Когато се извисяваме,
започваме да виждаме, че има сили, които ни разрушават, и че те са толкова много, че ако не пожелаем
унищожението на тези разрушителни сили, те ще ни разрушат. В същото време, докато се издигаме по-високо, трябва
да знаем какво трябва да унищожим. Например дори при цветята когато цветчето се превръща в плод, много от
нещата, които са били част от цвета, биват разрушени, автоматично. Но това се прави по волята на Бог чрез Неговото
собствено разбиране. Така че е абсолютно съвършено. Така че в Сахаджа Йога когато желаем нещо, трябва да знаем
какво желаем - първо да определим целта си и после да я свържем с него. Има много отклонения в живота. Както
когато отивате към летището, вниманието ви е към това, че трябва да стигнете летището, а каквото ви разсейва от
това, е отклонение. Не бива да се изгубваме в това - ако се изгубите заради такива отклонения, то не можем да
достигнем целта си навреме. Така че трябва да се разбере, че най-напред нашата цел е да се извисим и заради това по
пътя ни има разсейващи неща - поради нас самите, поради невежество, поради мрак, защото светлината не е много.
Първият разрушителен фактор, който е вътре в нас, е силата на Шри Ганеша, а Шри Ганеша е силата на Махакали. Тя
първо развъди Шри Ганеша, за да излъчва святост на Земята, така че цялото нещо да може да се вибрира. А както
знаете, един аспект на Шри Ганеша е също Омкара, тоест това вибрационно съзнание, което тече навсякъде. И тези
вибрации имат четири страни в тях: едната е, че тези вибрации излъчват святост чрез Махакали; после, същите тези
вибрации също ни утешават чрез силата на Махакали. Вибрациите не ви дават желания като такива - ако погледнете,
те не ви дават желания, но те ви дават доказателство за изпълнение на желанията ви. Да речем, искате някой да бъде
излекуван - това е вашето желание и вие давате вибрации на човека, така че те са средство; а също в тези вибрации
има и част действие, но това действие също идва от желанието. Ако нямате желание, няма да действате. Така че
желанието е така важно, дори за да установи собствения ви път, да установи вашия ход напред. Ако желанието ви е
слабо, ако сте половинчати, не можете да го постигнете. Вялите хора не могат да постигнат нищо в Сахаджа Йога - тя
не е предназначена за нерешителни хора. Тя е предназначена за хора, които са смели, които имат горещо желание,
които са интелигентни и които са благоприятни. Но в случай че нямате това силно желание, тогава чистото желание не
работи и не получавате вашата Реализация. Също след Реализацията докато нямате желание да се извисите - много
силно горещо желание за извисяване - не можете да се извисите. Така че за всички Сахаджа йоги е нужно, най-напред,
рано сутрин, докато казвате името на Шри Ганеша, да кажете какво е вашето желание, каква е целта ви. Ето това е -
цялата ви дейност трябва да е отдадена на тази работа. А как са обуздани нашите желания? Първо, чрез
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обусловеностите. Ние имаме определени обусловености. След Сахаджа Йога хората стават много привързани,
веднага, дори и на Запад, където семейството не е така важно, децата не са важни, където има себичност, а хората
мислят само за себе си и не могат да мислят за другите. Даже в тези страни започва да се развива един друг вид
пашкул на "моето" - "моето дете, моята къща, моят дом, моето семейство". Тогава вниманието започва да работи върху
това, вие ставате половинчати в извисяването си, защото - в известен смисъл - по пътя на извисяването си започвате
да се разпростирате. После, загрижеността отива към други обусловености, които имаме. Например наскоро срещнах
един човек, който каза: "Майко, аз съм Сахаджа йоги - знам, но не мога да преодолея идеята за Христос". Отговорих му:
"Кой те е молил да преодоляваш идеята за Христос? Христос е тук, много силно в Сахаджа Йога, но разбери това по
твой си начин на разбиране и виж за себе си!" А това е обусловеност в мисленето. Ако, да речем, сте чели много книги,
ако сте минали през... Да предположим, сте родени като хиндуисти или християни, или евреин, или нещо такова -
обусловеността я има. Вие сте родени като човешко същество, а сте получили този щемпел по-късно - че сте хиндуист
или християнин, или друго. Тези етикети не сте ги носили, когато сте се родили. Да речем, че едно дете се изгуби - то
може да е било с всякаква религия. Така че това не са действително ваши вродени религии, а това е просто печат,
който сте получили, че сте християни или нещо друго. След това, имате друга обусловеност, че принадлежите към една
или друга нация. Например, имаме Америка, има и други страни, но това все пак са печати. Вие се родихте в Америка,
затова сте американци. Всеки, който е роден в Америка, не е различен от всеки друг. Единствено според климата на
дадено място може и да имате ваш си цвят на кожата, ръст и лице и всичко останало, но това не означава, че по
рождение това е предназначено за Америка - може да го има навсякъде. После, всички тези обусловености в нас
започват да действат по всякакъв начин върху нашия език, върху нашия стил, върху нашия живот. След това
започвате да се превръщате в американци. Така че това са резултатите от външното, което влиза във вас, и тогава
казвате, че сте американци. Но ако разчовъркате навътре, тялото е същото, сърцето е същото, кръвта е същата,
всичко е едно и също, няма нищо различно, дори не е по-надълбоко от кожата. Но в мозъка ви е влязло това "аз съм
американец", а после и всички тези неща, които са в това общество. Например, в Америка толкова много неща са
позволени - хубаво. В Индия много неща са позволени - и това е добре. По този начин започваме да приемаме
обществото, нормите на обществото и обусловеностите започват. Но с всичко това, това желание е налице - чистото
желание за извисяване... [за осветлението в залата] Мисля, че е по-добре да изнесете тези светлини малко напред,
защото са толкова... светлината пада отзад... Тези листа... и с Моята сила... понеже са точно срещу вентилатора, могат
да паднат на земята. Все още са доста близко до вентилатора. Можете да ги преместите където и да е, можете да ги
сложите тук, ако искате. Понеже въздухът духа насам и те ще отидат натам. Така че желанието в нас за извисяване
идва в нас като реакция на всичките тези неща. Когато видите като американци какво се случва с вашата страна,
какво става с хората, какво става с вашето обкръжение и тогава се шокирате - "О, боже! Какво е това?!" После, ние
също виждаме, че това е изкуственост. Като например в Англия, че трябва да носите фрак, трябва да носите еди-какво
си, трябва да имате еди-какъв си вид лъжица, еди-каква си чаша и така се изграждат реакции. Така че започвате
анти-култура - анти-култура да се отървете от изкуствеността. Добре, желанието зад нея е да търсите реалността, да
търсите действителността. След това си правите косите като на първобитни хора, живеете като първобитни хора, а
изградената реакция зад това е същото желание за извисяване. Така че тази сила на Махалакшми действа в нас, дава
ни всякакъв вид шоу, можем да кажем. Добре, да речем, искате разнообразни неща - "Давай напред", а после
полудявате и виждате какво става и се питате защо ви да е полудявате по тези неща. После, искате да имате ваши
деца, ваша къща и след това просто ви писва от тях, защото децата стават арогантни, стават ужасни, тормозят ви и
тогава си казвате: "О, боже! Никога повече няма да имам деца!" След това искате да имате съпруга и намирате ужасни
съпруги, или ужасни съпрузи, а после се развеждате ли развеждате и тогава откривате, че това е безполезно, че не
работи, изглежда нищо не се получава. Чувствате се разочаровани и това действие и реакция работят върху вашите
желания. Така че вашето желание се променя, особено когато искате да станете заможни. Хората забогатяват и после
откриват проблемите на богатството, така че реакцията е изградена. Онези, които са свидетели на тези проблеми на
богатите, не искат да бъдат толкова богати - "тая няма да я бъде". Така че всячески желанието за постигане на нещо
работи - както някои хора искат да имат власт, влизат в политиката, борят се за това, хващат ги, и - край завинаги. И
това продължава живот след живот. После се раждате в днешни времена, когато Аз съм тук и сега вашето единствено
силно желание е да станете Духа; надявам се, че е така. Сега всичките тези задни неща трябва да се пресекат,
свършени са. А какво би трябвало да направим за нашата Реализация, какви действия да предприемем? Първото
действие е да развиете вашата сила на Махакали. Чрез една сила вие разрушавате всичко, което е безсмислено,



унищожавате всичко, което ви пречи, притеснява ви, блокира ви. Унищожете го - просто "Не го искам". Защото съм
виждала как Сахаджа йоги внезапно изчезват. Например, трябва да отидат до летището, а изведнъж откриват, че са
паднали канавката. Какво е станало? "Майко, прииска ни се да отидем там." Но защо? Така че дръжте вниманието си
върху този въпрос. Някои хора искат да се женят, в Сахаджа Йога също, имат желание да се оженят, да имат деца,
такива неща. Но и в това затъват. Бракът не е завършекът, а само едно от средствата да бъдете балансирани. Така че
трябва да имаме желанието да постигнем нещо, така че унищожаваме всичко това в нас, тези шест вътрешни врагове,
както се казва: гняв, после алчност, завист, насилие. Всички тези неща са във вас, така че се отърсете от тези шест
врагове. А каква е силата на Махакали? Тя е да разрушава всичките врагове, които стоят на пътя ви, всичките
ракшаси, всичките дяволи, всичките негативни сили. Тя се опитва да ги унищожи, така че вашата част да е наред. Но
докато Тя ги рушите всичките, вие започвате да се лепите към тях. какво може да направи Тя? Така че вашето
желание би трябвало да е чисто и да си казвате: "Добре, искаме да го постигнем". А Тя ще го изработи за вас. Това е
първото нещо, Нейна работа. После, втората работа е, че Тя утешава, Тя ви дава облекчение, от всякакъв вид. Първото
облекчение, което Тя ви дава, е за вашето тяло. Тялото ви се облекчава, тоест всичките ви болести и всичките ви
притеснения са унищожени. Откривате, че тялото ви става здраво, чувствате се по-млади, получавате енергия и
можете да изработите вашата Реализация. Това е първото нещо, което Тя прави за вас: да ви даде облекчение. Тя
също ви дава комфорт на Духа, така че не молите за изкуствени удобства. Можете да живеете навсякъде, можете да
живеете в джунглата, и ви е удобно; ако живеете на най-натовареното място, ви е удобно. Така че ви е удобно
навсякъде и този сорт комфорт можете да установите в себе си. След това, най-висшият от всичките Нейни дарове е,
че Тя ви дава радост - всякакъв вид радост; радост, която се излъчва от всичко, от всекиго. Така че това е
най-висшето, което получавате, когато поддържате желанието си, горящ пламъка на желанието ви, докато постигнете
това състояние на духовна придобивка. После откривате, че не е останало друго желание освен едно, ако все пак го
има - "нека целият свят да получи Реализация". Както пияният, вижте, иска да се радва на пиенето с други, такива
ставате и вие - опиянени сте от вашата радост и защо и другите да не се радват; така че работите за това. Но
човешките същества, виждала съм го, се движат като йо-йо - постигат духовното си извисяване, имат радостта, а
после се връщат да помагат на хората, получават блокажи от тях - не са достатъчно силни, понеже силата на Махакали
не е здрава. А другото е слабостта на Муладхара. Слабостта на Муладхара ви прави неуравновесени и в това
неравновесие губите волята си. Така че трябва много да се внимава, така че Муладхара трябва да бъде подходящо
оправена. Има толкова много начини, чрез които да оправите вашата Муладхара и трябва първо да поправите вашата
Муладхара. След това вашето желание се движи абсолютно както хвърчилото се движи в небето - прикрепено е за
Муладхара, а вие можете да се движите във всяка посока до всякаква височина; където и да отидете, вие сте доста
отговорни, знаете как се движите. Това може да обвърже вниманието ви, всичко. Това, което казваме, е, че корените
са много важни, първо за да се установят за растежа нагоре на вашето желание, както дървото. Така че те вървят
ръка за ръка - силата на Махакали и силата на Ганеша вървят ръка за ръка, защото това е основата. Ако е базирано
върху тази основа, желанието расте много по-здраво и по-силно и ефективно и не излиза от релсите. Всеки сорт
желание е изпълнено, докато достигнете това състояние, където не е останало друго желание, освен да се радвате,
просто да се радвате, без друго желание - радвате се без да имате желания. И на това състояние трябва да се
наслаждавате, просто да му се радвате. Какво има да се говори за него? Какво има да се каже за него? Вие сте
изгубени в океана на тази наслада и това би трябвало да се случи навсякъде и ето какво боготворите вие. Така че сега
се надявам да кажем 108-те имена на Махакали и ако имате 108-те имена на Махакали ще видите едно по едно
Нейните състояния, които Тя изработва за вас; в тези имена можете да видите как се проявява. Първо ще кажем
Атхарва ширша, а после можем да кажем тези 108 Имена. Ще можем ли? Направихме също пуджа там, Канада също я
направи. Мисля, че е много важно да се направи на силата на Махакали, защото това е първата сила, която започва да
се проявява. .... [липсва запис на самата пуджа] [продължава след края на пуджата] Също тук има малко расизъм в
американските Сахаджа йоги, което ... [не се чува] ..., което е безсмислено. Расизмът трябва да бъде изцяло преборен.
Това е най-голямото проклятие, което имате на Запад. Особено в Америка хора като Джордж Вашингтон, като Абрахам
Линкълн изгубиха живота си заради този расизъм. Трябва да знаем, че нашите различия са само на повърхността на
кожата и ако като Сахаджа йоги сте дълбоки само до повърхността на кожата, то не сте Сахаджа йоги. Вие трябва да
сте дълбоки до Кундалини. Докато не развиете това, този расизъм ще продължава. И това е най-лошото проклятие,
което имаме. Не зная откъде е дошло това - това расистко чувство. Но знаете, че Хитлер е работил върху него и какво
е правил, и колко е опасно, колко е жестоко това. Абсолютно, най-опасното нещо е. Но сега германците си научиха



урока. Поне германските и австрийските йоги са по-добре. Разбира се, им много германци в Австрия, които все още са
големи расисти и го подкрепят. Запомнете, ако имате някакъв расизъм в главите си, вие сте част от положението на
Хитлер. Това е една ог най-големите обусловености, които имаме на Запад. По какъв начин можете да решите коя
нация е по-висша, коя нация е по-нисша? Не доминирала ли само една раса? Това е всичко, което можем да кажем -
така е било. Така че доминиращите раси могат да излязат напълно от процеса на еволюция. И всички онези
доминиращи животни са били изтрити. Така че изтрийте това от главите си, напълно. Ние сме деца на една Майка.
Моето лице може и да е по-светло, но Моите ръце са тъмни. Това е също признак на Махакали, един от признаците.
Ако прочетете всичките имена, там има... Нейните ръце са черни. Лицето е... Добре. Така че трябва да предупредя
всички вас, че расизмът няма да проработи. Всеки, който ще пробва расизма, ще излезе от Сахаджа Йога напълно. Ние
не искаме Хитлеровци в Сахаджа Йога. Всички онези, които се опитват да бъдат такива, дори случайно - мнозина се
опитаха да бъдат като Хитлер по един или друг начин - всички вън! Така че трябва да се внимава по този въпрос.
Много изненадващо Христос не е роден в Англия или в Америка. Според расизма Той би трябвало да бъде осъден,
нали? Много странно нещо е, което Аз наистина не мога да разбера, как хората си намират оправдание. От всички
подобни идеи трябва да се откажете. Ако имате някакви други въпроси, елате и говорете с Мен. Опитайте се да
разберете, че това е най-великата работа в духовната история. Вие сте използвани за най-великата визия и имате
нужда от страхотно разбиране. Това не е обикновена революция. Виждала съм хора, който и да е - да речем, Елвис
Пресли - и всички онези обикновени хора. Той просто имаше някакъв музикален талант, хората просто полудяха по
него, можеха да направят всичко за него. А Сахаджа Йога, която има толкова тежест, толкова много благословии,
толкова много от Моята любов... Трябва да се откажете от ниските си идеи. Не можете да бъдете хора на ниско ниво.
Това не означава да бъдете добре образовани - не е необходимо - но един вид достойнство, разбиране и битка с тези
негативни сили не е възможно при хора, които самите са негативни. Сега работихме много в Америка. Много хора
идват в Сан Диего и днес ще бъдат много повече, но ние трябва... трябва да се грижим за тях и да ги поддържаме и да
ги развиваме, а за това ви е нужна много мъдрост. Надявам се с тази пуджа много неща ще бъдат запалени, ще бъдат
осветено как да се оправяте с хората бавно и стабилно и тогава да ги въведете в този океан на радостта. Ние трябва
да бъдем над всички тези неща, всички дреболии. Дребнавостта не може да помогне на Сахаджа Йога. А вниманието е
толкова слабо, че знаете, че за деня на Сахасрара също нямаше цветя. Майка каза, че нямаше цветя от цяла Америка.
Но ако имат някаква болка в главата, Ми пишат. От Австралия, от всякъде другаде получих (цветя - б. пр.). Ако сте
посветени на някого, ако обичате някого, ако някой ви обича - разберете - как можете да стоите, без да пожелаете
нещо на този човек, не мога да разбера. И не бива да чакате някой лидер да ви каже, че трябва да изпратите
поздравления на вашата Майка. Това стига твърде далече. Вие трябва да разберете значението на вашето същество, а
също значението на великото дело, което сте поели върху себе си, вашите отговорности. Ако не разбирате това, то сте
безполезни като Сахаджа йоги. Както знаете, на тази възраст Аз работя толкова здраво, пътувайки през цялото време.
Имам предвид, че някои се отказват на половината път. За какво го правя Аз? За себе си ли? Какво печеля Аз? Нищо.
Сахаджа Йога е за вас, и за другите - вашите братя и сестри. Няма никаква жертва свързана с това, никакъв
аскетизъм, нищо; а би трябвало да има известна дисциплина на душата ви - да станете, да се изкъпете и да си
направите медитация. Това е всичко. Грижете се за вашето извисяване. Това е вашата цел. Това е [не се чува] ...
Веднага щом Сахаджа йогите постигнат тази дълбочина, Сахаджа Йога ще се разпространи в Америка, Ню Йорк, във
всеки град. Даже една дълбока личност е достатъчна. Другите хора, които имат гурута, говорят часове наред за тях,
разказвайки фантастични истории. Може и да са неверни, но вие не говорите за вашия Гуру на никого. Не говорите за
Сахаджа Йога на никого. Трябва да бъдете самоуверени и смели, и енергични към нея. Тогава само ще се получи.
Позволено ви е да кажете каквото пожелаете за Мен. Позволено ви е да кажете, че съм Светият Дух; че съм Светият
Дух, когото Христос е изпратил. Правете каквото искате. Няма ограничения. Можете да говорите за чудесата. Знаете
за чудото на Сахасрара, което се откри във фотографията и цялата Сахасрара излезе като бяло-розови на цвят лотоси,
а вие можете да видите красивите цветове. Също можете да видите Кундалини. Можете да видите също трите форми.
Чудесно е. Но изненадващо снимката, където виждате трите форми и се вижда разпукването, когато тази снимка се
увеличи, не виждате трите форми, а виждате само лотоса. Чудо след чудо. Но трябва да се осъзнае. Нека Бог да ви
благослови!
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Пуджа на Шри Радха Кришна Мелун, Франция - 9 юли 1989 г. Наистина съм възхитена, че във Франция имаме толкова
много гости, както и френски Сахаджа йоги за тази пуджа. Това показва колективност. Колективността, която
привлича всички вас от различни места и вие се опитвате да се наслаждавате на тази колективност. Но основата на
колективността, фундаментът на колективността е много дълбок. А дълбокото разбиране може само да ви каже, че
основата на колективността е необвързаната любов. Любовта е единственият път. Не е възможно да има
колективност докато изпитвате необвързана любов. Французите са били добри в толкова много видове любов, за
които са говорили. И са написали толкова много книги и романи, създали са и романтична, и не толкова романтична, и
всякаква атмосфера, за да говорят за любов. Но чистата любов, както я разбираме в Сахаджа Йога, трябва сега да се
изразява чрез Сахаджа йогите между тях. Все пак всички сте човешки същества създадени от един Бог. И всички сте
Сахаджа йоги създадени от една Майка. Така че не би трябвало да имаме помежду си какъвто и да било
недоразумения. Но трябва да знаете какво понякога ви прави малко по-различни. Ако можете да разберете
проблемите, с които се сблъсквате, ще ви е много по-лесно да разберете защо вашата любов става толкова
привързана, а не необвързана. Ставайки все по-малка и по-малка, човек започва да обича само себе си. Една от
основните причини да имате такъв проблем е заради вашите обусловености. Вие сте обусловени по такъв начин, че не
знаете как да обичате. Когато видя рекламите на Запад, не знам откъде започва и свършва Западът и къде свършва
Изтокът. Говорят за Изток и Запад, но Аз не зная къде е демаркационната линия. Някой може ли да Ми каже? Откъде
започват Изтокът и Западът, защото светът е кръгъл, нали така? Но по някакъв начин има линия, невидима линия,
скрита линия, която понякога създава тези Изток и Запад – два вида обусловености. Така че когато видя някаква
такава реклама, както скоро гледах реклама за Джеймс Бонд, че той е свободен да убива и това е най-добрият филм
за отмъщение - такава му е рекламата. Ако отмъщението е най-добрият начин да изпълним желанията си, тогава как
можем да обичаме някого? Така че този тип обусловености идва във вас отвън - че не бива да прощавате, а да търсите
отмъщение. А ако не отмъстите, не заслужавате името си. Така е ако не можете да отмъстите, както при дуелите
между двама, каквито често имаха във Франция. Взимат два пистолета и се убиват взаимно. Имам предвид, колко
глупава идея е била! Само си ги представете в днешно време. Но така правеха. А липсата на отмъщение е била
считана за нещо позорно, много долно. Така че човек уж трябва да отмъсти. Историята показва същите неща - трябва
да се отмъсти на човек, който ви е навредил по някакъв начин, притеснил ви е. Мисля, че това е качество на змията,
така казват. Ако настъпите змия, тя ви следва през целия си живот, за да отмъсти. Единственото нещо, което прави
през целия си живот, е да преследва човека, който я е настъпил случайно. Подобни са човешките усилия - чела съм го
в много романи - намеква се за това как човек тръгва след някой, който е му е навредил по един или друг начин. Ако
продължаваме така няма край. Първо, това е абсолютен абсурд. Затова ще ви дам един пример с Буда - много се
впечатлих от начина, по който той се отнесе с някакъв човек, който го е обидил, оскърбил го е с всякакви ужасни думи.
След случката Буда продължи към следващото село. Въпросният човек се разкая, върна се назад и каза: „Съжалявам,
господине. Казах ви такива неща. Наистина много съжалявам." Буда попита: "Какво? Кога?" „Вчера – отвърна човекът"
- „Вчера вече не съществува. Ти си с мен днес. Защо говориш за вчера? Свърши се." С такива идеи, че някой ни е
навредил, че се е държал е ужасно с нас, все още витаем в миналото. Казаха Ми, че празнуват деня на Френската
революция. Ако Ме питате, нямаше нужда от такъв вид революция, да убиват Мария Антоанета. Не беше нужно. Дали
убиваха или не убиваха други, щеше да е нормално. Но те трябваше да убият нея. Защо? Защото според тях е
похарчила много пари за Версай и е създала красиви мебели. Днес пък постоянно показват само тези мебели. Какво
има за показване във Франция? Веднага щом пристигнете, ви питат: „Виждали ли сте нейния дворец?" Отвърнах:
„Наистина ли?" Когато дойдох за пръв път във Франция, това беше първият въпрос - „Трябва непременно да го
посетите. Невъзможно е да видите другаде такива красиви неща. Просто е невъзможно." Попита: „Невъзможно ли?“
„Да, защото няма как да направите толкова красиви неща.“ Тя е създала такива хубави, красиви неща. Нямаше да си
ги носи с нея. Сега, след като я убихте, Ме молите да отида и да видя тези красоти. Трябва да се поучим от историята и
че беше глупаво да я убиват. Защо беше нужно да я убиват? Добре, свалихте правителството, спрете до там и после
започнете да управлявате. Мислите ли, че с тази революция светът е станал по-добър за нас? Някъде по света,
мислите ли, че нещата са се подобрили? Също така, революцията е била за смяна на управлението. Нали така! Но да
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стигнете дотам, не е било необходимо. И така нашата втора обусловеност е, че престъпваме всички граници на
хуманността, когато отмъщаваме. Не биха били удовлетворени, ако беше останала жива - „О господи, трябва да я
убием!“ Разбира се, не казвам, че на някой, който е навредил на страната, на нацията, трябва да му бъде разрешено да
я кара така. Но трябва да се гледа докъде стига това. Така че мъдростта на Сахаджа Йога е в разбирането докъде
можете да стигнете в изразяването на гнева си, да проявите отмъщението си, както се казва, на когото и да било. Но
най-доброто нещо е да го отдадете на Божествената сила, защото всичко се върши от Божествената сила. Ние всички
съществуваме вътре в Божествената сила. Не можем да си представим нещо подобно. Не мога да ви направя
аналогия как работи Божествената сила. Например ако нямаше слънчеви лъчи излизащи извън Слънцето, оставащи
вътре в него, а всичко се получаваше, тогава щяхме да кажем: „Това прилича на Божествената сила.“ Няма нищо
извън това, всичко е вътре. А тази Божествена сила е енергията на състраданието и любовта, която прави всичко. Но
когато поемем отговорността и решим, че ние трябва да направим нещо, че сме нещо и се опитаме да вървим против
тази Божествена сила, се превръщаме в идиоти, както сме виждали. Така че да се оставите в ръцете на Божествената
сила и да сте просто инструмент на тази Божествена сила, такъв трябва да е един Сахаджа йоги. Защото
състраданието, любовта на Божествената сила е толкова велика, че тя е мъдрост, абсолютна мъдрост. Човек без
състрадание не може да е мъдър. Може да е материално прозорлив, но не може да е истински мъдър. Така че тези,
които вярват, че трябва да са много прецизни, трябва да знаят, че тази прецизност ще бъде подложена на изпитание
от Божествената сила. Човек би трябвало да има един много релаксиран и подвижен характер. Например, сега дойдох
ненадейно, може би не ви бяха казали; хората не бяха готови за официално посрещане, подредени като войници.
Всичко е наред, няма значение. Няма значение. По никакъв начин не съм обезпокоена, нито нещастна. Бях много
щастлива да ви видя всички. Защото в края на краищата всички вие Ме обичате и Аз ви обичам. Това е семейство и
няма такова нещо като големи официалности. Без официалност между вас и Всемогъщия Бог, не може да има такава.
Но трябва да има разбиране за това, което правите. Откривам, че внезапно човешките същества стават изключително
отпуснати, прекалено мързеливи, крайно объркани. Ако ги попитате за името им, десет пъти ще повторят: „А....а....а“.
Питам ги: „Как се казвате?“ Ще мънкат: „А-а..“. „Просто попитах за името ти.“ „Какво ме питахте, за името ми ли?“ „Да,
за твоето име.“ „А-а, разбирам.“ [Шри Матаджи се смее, йогите също] Така че – имам предвид, че не сте си направили
труда дори да запомните името си или да го кажете. Като човек взел наркотици. Това отива твърде далеч. Друг стил е
прекалената официалност. Като например представете си, че Майка идва и ние трябва да Й дадем нещо, а това нещо
липсва. Всичко е наред, няма значение. В края на краищата това е Париж. Много неща липсваха едно време. Ако нещо
липсва, няма значение. Не е толкова важно, не трябва да сте в напрежение. Ако сте напрегнати, не можете да
абсорбирате Моите вибрации. Или ако сте летаргични, също не можете да абсорбирате вибрациите Ми. Така че трябва
да сте в центъра. В центъра, с нагласата на дете, че трябва да абсорбирате вибрациите с чувство на очакване и радост
- "Трябва да посрещнем Майка". Но без напрежение, че едно не е свършено, че друго не е направено. Аз виждам, че
всяко едно нещо е направено толкова красиво. Тези цветя са толкова красиви, всичко е направено толкова добре.
Толкова много идеи. Виждам ги много ясно. Всичко това е изражение не на вашата напрегнатост, а на вашата любов.
Така че вашата любов ли изразявате, или вашето напрежение? Това ли правите? Не се ли опитвате да сте напрегнати,
понеже сте прекалено нащрек, или се опитвате да пренебрегнете всичко, защото искате да избягате? Между тези
двете неща стои Сахаджа Йога. Вие сте много неспокойни, в голямо очакване. Искате да направите нещо със сърцето
си и когато го осъществите, се наслаждавате. Но вие сте напрегнати; влизам и откривам, че всички имате главоболие.
Така че първо трябва да ви кажа: "Първо отстранете главоболието си, после ще говоря с вас." Трябва да има много
спокойна обратна връзка помежду ни, но спокойна не означава летаргична. Не означава това; ако сте летаргични, ще
заспивате и нищо няма да ви влезе в ушите. Та това, което виждате, са вашите обусловености. Едната обусловеност е,
че искате хората да бъдат или прекалено бдителни, или въобще да не внимават. И така, в основата на всичко това
стои проблемът, че искате крайности. В обусловеностите си стигате до крайности. Стигате до една или друга крайност.
Ако сте напълно летаргични, мекушави, раздърпани - можем да кажем, абсолютно объркани - не сте в центъра. И
обратното, ако сте много стриктни, като Гибралтарска скала, всъщност държейки се като Хитлер – „Трябва да сте
навреме, всеки трябва да стъпва правилно, да ходи както трябва.“ - това не е да бъдете Сахадж. Това не е да бъдете
Сахадж. Вижте тези цветя. Вижте ги едно по едно колко са красиви. Всяко е различно, дори две листа на едно и също
цвете не са еднакви. Едно венчелистче няма да съвпадне с друго. Всички те са различни, но толкова спокойни,
създавайки красота, давайки ни толкова много радост. Всички са различни. Поставени по различен начин, движещи
се по различен начин. Всяко е под различен ъгъл. Но има унисон. Има единство сред тях - в това, че искат да носят



радост. Но чрез напрежение не можете да дарявате радост. Имам предвид, че ако някой е напрегнат, по-добре е да
избягате от този човек. Само Бог знае дали ако е напрегнат и това напрежение расте, дали няма да ви удари. [Шри
Матаджи се смее] Или може би да ви изхвърли, или да се нарани. Напрежението е често срещано на Запад, тази
обусловеност се е появила от начина на живот, който сте водили. ... Сега няма да има повече битки като при Ватерло.
Можем да кажем, че войната при Ватерло беше спечелена, защото те (съюзниците против Наполеон - б. пр.)
пристигнаха навреме. Това не е така. Войната беше спечелена, защото трябваше да бъде спечелена от Божествената
сила. Даже и да бяха пристигнали по-късно, щяха да я спечелят. Каквото и да се случва, то е чрез Божествената сила.
Така че няма нужда да бъдете напрегнати. Тогава ще кажете: „Добре. Тогава да си поседнем и да се забавляваме.
Всичко ще бъде свършено от Божествената сила.” Не! Божествената сила ще работи чрез вашите институции,
посредством вас. Така че трябва да бъдете нащрек. Надявам се, че разбирате какво се опитвам да кажа - че човекът,
който е релаксиран, няма нужда да е летаргичен, а буден. Вие можете да бъдете също нащрек, докато сте спокойни,
защото сте Сахаджа йоги. Вие не сте като другите хора. На другите хора, само да им спомене за аерогара и не знам
какво се случва в главите им. Изведнъж изключват. Те не са на себе си, полудяват. Като днес, отивахме на летището.
Благодаря на Бог за всичко - никой нямаше на пътя. „Може би имат махмурлук - казах - от снощи и днес улиците са
добре. Да караме полека. В края на краищата, няма програма.” Вкъщи всички си мислиха, че ще закъснея. Казах им, че
няма да закъснея. Пристигнахме там. Имаше голяма опашка. И никой не можеше да се качи на самолета, понеже
имаше огромна опашка. Никой дори не можеше да си запази мястото. Така че каква беше нуждата да сме напрегнати?
И да речем, че сте напрегнати, заемате позиция, а после не хващате самолета. И какво от това? Най-много има едно
лошо нещо, което ще се случи и то е нашата смърт. Това е неизбежно. Понеже сме се родили, това тяло трябва да
умре. Това е всичко! Всичко останало е просто шега. Така че дори и да сте напрегнати или да не сте напрегнати, няма
никакво значение. Понякога си мисля, че хората започват да бягат на място, мислейки си, че отиват на летището.
[Смях]. Никакво движение - само напрежение. Най-напред, трябва да знаем, че ако можем да намалим напрежението в
нас, сърцето ще се отвори. Сърцето трябва да се отвори. Все пак ние сме в океана на радостта и блаженството. Защо
трябва да имаме някакво напрежение? Но когато сме в океана на радостта и блаженството, ние не потъваме. Ние
плуваме, и трябва да плуваме, и тази част, мисля си, не е разбрана от много хора. И имаме обусловености по
отношение на различните страни, на различни стилове. Всяка страна има различен вид обусловености. Ако
погледнем, Франция има обусловеността, че никога не бива да изглеждате щастливи [смях]. Можете да познаете
французите. Една французойка седеше срещу Мен, изглеждаше толкова отчаяна, че щях да я попитам: „Кой е починал
в семейството ви?” [смях] Тя беше добре облечена. Беше си направила грим, прическа, всичко трябваше да й е наред.
Но лицето й беше толкова нещастно, че чак не разбирах как се комбинират тези две неща. Тя доста се беше постарала
да се покаже, да изглежда много хубава с мазилата си и всичко останало, а изглеждаше толкова нещастна. Тя се
преструваше на много нещастна. Тази обусловеност е толкова глупава, толкова глупава, че според тях всичко грозно е
станало красиво. Ще изберат най-грозната от грозните жени и ще й дадат първа награда като най-красивата. Не знам
заради какво, от какъв ъгъл са видели тази жена, че я наричат красавица. Ще откриете, че жената има блокажи, пълна
е с бхутове, излъчваща ужасни вибрации, а хората казват: "Тя е красавица”. Заради тези напрегнати неистински
представи, които имате по един или друг начин, вие никога не виждате реалността. И това, което възприемате е
напълно нереално и се тревожите за него. То е като балон. Тревожите се за балон, все едно че е атомна или водородна
бомба. За маловажни неща се тревожим толкова много. И в резултат на това, когато се тревожите ли тревожите, се
нахвърляте на всеки един човек, който дойде близо до вас. За какво се тревожите? Какъв е проблемът? Казвам ви:
единствената тревога, която имам, ако изобщо имам някаква, е, че Моите деца трябва да се обичат едно друго. Така че
Аз говоря за приятелството - да имате приятели. Ако имаме тревоги, винаги ги казваме на нашите приятели, но не и на
познатите. Ако имате проблеми, никога няма да ги кажете на някой, който познаваме между другото, а на вашите
приятели. Дори и да сте лидери, вие сте приятели на хората. Приятелството е такова, че да можете да споделите
тайните си, да може да споделите проблемите си. Правите това с Мен. А защо не един с друг? Това е въпрос на
разбиране, че Сахаджа йогите настина са приятели един с друг. Мисля, че приятелството даже е по-висше
взаимоотношение от всяко друго, за което можем да се сетим, защото няма никаква изгода, която да се печели от
него. То никога не спира и вие просто се наслаждавате на приятелството, това е всичко. После може да се майтапите,
понякога. Може да се пошегувате с другия, да си направите шега с него. Всичко е наред, това е приятелството. Но това
е най-чистата форма на разбиране на взаимоотношенията помежду ви. А приятел е човекът, който винаги, без причина
е загрижен за своя приятел. Преди Сахаджа Йога сте могли да имате един приятел, най-много двама. Трима означават



тълпа, не можете да имате трима човека като ваши приятели. Но в Сахаджа Йога всички сте приятели, чисто
приятелство. Приятелство от много красиво естество - да се наслаждавате на радостта на другия човек. Във
вибрациите го правите. Ако чувствате вибрациите на другия Сахаджа йоги, вие наистина се наслаждавате. Виждала
съм този вид приятелство, когато сме били млади, защото по онова време хората бяха с по-отворено сърце, както
Моят баща имаше неговите приятели. Един негов приятел беше много ортодоксален брахмин, председател на
организация в цялата страна. И едно от училищата, в което учих, се управляваше от тази организация. Така че той
беше голям началник в това училище. Баща Ми трябваше да пътува за дело надалече и взе цялото семейство, а Мен
изпрати в общежитието. Той написа на приятеля си: „Заминавам, а дъщеря ми трябва да се яви на последните изпити.
Съжалявам, че трябва да замина, вземайки семейството с мен, но това е добър шанс.” А приятелят му отговори:
„Добре, няма значение. Можеш да заминеш. Аз ще се грижа за дъщеря ти.” Той слезе и остана в общежитието. Нае си
стая в него. Всички бяхме там. Той беше брахмин, не би докоснал и яйце. Беше брахмин. Но знаеше, че Аз ям яйца и че
не съм пълен вегетарианец. Това беше в началото на лятото. Но той все още си слагаше палтото или дъждобран и
излизаше. Не знам откъде взимаше яйца сутрин, носеше ги в стаята, защото това беше училище за брахмини и тайно
Ми приготвяше яйцата, след това Ме извикваше и Ми ги даваше да се нахраня. Казвах му: "Нямам нужда от тях.” - „Не,
не, трябва да се храниш. Знаеш, че баща ти замина, аз трябва да се грижа за теб." Толкова мило! И той беше
най-главният от началниците, а нарушаваше собствените си правила и наредби заради Мен, готвейки невегетарианска
храна. [Шри Матаджи се смее]. След това взимаше черупките в хартия, слагаше ги в джоба в голямото палто и
отиваше навън да ги изхвърли някъде. След това идваше с Мен, за да Ме остави на изпитите. Вечер, отново, беше там
да Ме чака. Той беше толкова голям човек, толкова велик човек, много уважаван. Имам предвид, той беше
най-главният от главните. И всеки ден силно се изненадвах от това приятелство. Имам предвид, че уж нямаше нищо
специално в него - не съм ги виждала да си говорят за нещо, имам предвид, че те уж нямаха нищо общо помежду си.
Беше просто приятелство. Моят баща беше много начетен човек, както знаете, а другият беше социален работник.
Баща Ми беше зает с политика. Такива приятели съм виждала - баща Ми отиваше в затвора и неговите приятели
идваха и ни взимаха в къщите си, а съпругите им се грижеха за нас, къпеха ни. Без разлика. Никога не почувствах
никаква разлика между техните деца и Мен. Нещо повече, ние усещахме, че те се грижат за нас повече отколкото за
своите собствени деца. Първо нас щяха да ни изкъпят. В приятелството човек може наистина да се радва! Имате
нужда от много широко сърце, за да бъдете приятел, много голямо сърце. Ако се грижите (само - б. пр.) за децата си,
подкрепяте (само - б. пр.) собствените си деца, тогава сте загубен случай за Сахаджа Йога; но ако имате тази величина
на приятелство... Имаше една хубава история, която баща Ми разказваше за приятелството, защото брат Ми имаше
много приятели, с които се шляеше. И след това винаги критикуваше: " И какво, татко? Приятелите ти идват и само се
грижат за поляната ти понякога, защото някой си пада по морави. После някой друг прави същото. А вие не
дискутирате, не спорите - нищо. Не знам как се наслаждавате на компанията на един на друг? Не, ние си говорим, а не
като вас. Радваме се много”. Така че баща Ми му каза: "Добре, ще ти разкажа история”. Имало един баща, който имал
приятел и синът му също имал приятел. В модерните времена, имам предвид, днешните времена са също като
старите, бих казала. Така че бащата казал на сина си: "Приятелството е там, където винаги можеш да разчиташ на
приятеля си и твоят приятел да разчита на теб. Синът се учудил: "Наистина ли?" - „Да” - „Аз мога да разчитам на
приятелите си - казало момчето. - Мога да разчитам на тях.” Бащата попитал: „Наистина ли?” - „Да” - Тогава бащата
казал: "Добре, нека да изпитаме твоите приятели и моите приятели.” И излезли да питат приятелите си. Бащата
отишъл със сина при приятелите на сина. Казал му: „Трябва да им кажеш, че си убил някого и да ти помогнат." Синът се
съгласил. И така, отишли при единия приятел. Той казал: ”Ти си убил? Братко, изчезвай!” и затворил вратата. Другият,
при когото отишли, затворил вратата. Третият казал: ”Не, не, само не казвай, че си идвал у нас. Нямам нищо общо с
теб.” И всичките негови двадесет приятели казали „не”. Бащата казал: „Добре, сега ме остави да отида при един мой
приятел.” Отишли. Почукали на вратата, вратата не се отворила. Тогава бащата извикал: ”Аз съм тук.” И момчето
заповтаряло: "Виж, твоят приятел дори не идва”. Бащата отговорил: „Не, не, само почакай и ще видиш.” Десетина
минути по-късно приятелят дошъл и отворил вратата и го въвел вътре. ”Какво има?” Бащата рекъл: ”Знаеш ли, убих
човек и дойдохме при теб за помощ” - „Знаех си, че има нещо, защо иначе ще идваш в този час? Аз събирах всичките
бижута на съпругата ми. Имам предвид, ако имаш нужда от пари, по-добре да ти дам парите. Затова се забавих. - и
продължил. - „Но ако си убил, няма значение. Ти имаш деца, аз нямам. По-добре да кажеш, че аз съм убил. Кажи ми как
се случи и ще поема вината върху себе си”. А синът бил изненадан. А приятелят на баща му казал: ”Не, вземи това.”
Тогава бащата рекъл: „Виждаш ли, това е моят приятел. Ти имаш двадесет приятели, а аз само един. Това е



приятелството ни.” И Сахаджа йогите трябва да имаме такъв вид приятелство. Имам предвид, че с приятелите не
може да бъдете напрегнати. Не можете. Това е първият признак. И с вашите приятели, седейки тук, няма да
задрямвате, нито ще заспивате. А ще се наслаждавате. Веднъж пътувах с влак и имаше две купета. В едното бяхме Аз
и една възрастна жена. Аз бях по-възрастна, но тя си помисли, че тя е по-възрастна. Тя се опитваше да заспи. В
другото купе бяха двама приятели. Те се бяха срещнали. Ах! И се радваха. Единият удряше и другият отвръщаше.
Единият подвикваше "Хей, ти” и това продължаваше. Тогава жената каза: ”Виж тези хора. Не ни позволяват да
заспим.” Така че отиде и им се развика: ”Ще престанете ли с тези глупости? Какво става?” Отговориха: „Срещнахме се
след много време, радваме се.” Тя рече: ”Това не е начинът. Защо се удряте един друг, след като се радвате? И не
говорете високо.”, и замина. Тогава Аз отидох и им казах: „Сега си викайте. Аз съм тук. Не казвайте нищо. Ще заключа
вратата. И тази жена няма да дойде.” Те бяха изненадани. Казах: ”Наслаждавам се на начина, по който се радвате
един на друг”. Те попитаха: ”Не искате ли да спите?” - „Не, не – искам да чувам какво си казвате един на друг.” И те бяха
изненадани как Аз се радвах на начина, по който те се удряха и се радваха един на друг. И ето това трябва да ви кажа,
как да бъдем приятели. Ние трябва да споделяме, да се радваме да споделяме. Няма нищо сериозно относно това.
Как може да сте сериозни с приятелите си. Просто релаксирани се наслаждавате на компанията на един на друг. Дори
ако трябва да спорите - спорете, няма значение. Даже и да имате друга гледна точка, това е добре. Но не бива да се
опитвате да се налагате на приятелите си, нито приятелите ви трябва да се опитват. А се опитайте да се разберете
един друг. Ето така ще научим толкова много. Имате да научите толкова много един от друг. Например, ще бъдете
изненадани, че Аз научих толкова много от французите. Научих много от французите, начинът, по който те изразяват
своето изкуство, техните идеи за изкуство, тяхната музика, културата им. Много неща има да бъдат научени. Имате
приятели в Индия, приятели навсякъде, сега имате и в Южна Америка. Навсякъде имате приятели. Просто вървете
напред със значката Ми. Свършено! Ох! Те ще скочат за вас, ще направят всичко за вас. Такова приятелство, само
помислете за него, в този свят имаме хиляди и хиляди приятели навсякъде, където отидем. И това е, което трябва да
знаем в себе си, че самите ние трябва да бъдем много, много приятелски тип, много приятелски. Има отвореност
между един приятел и друг приятел. Няма близост. Няма напрежение. Няма формалност. А можете да разчитате на
тях. Толкова много, че може да им говорите за това, което искате, какви са вашите нужди, какви проблеми имате.
Надявам се, разбирате, че тази любов означава пълна свобода за вас и за другите. Ако обичате някого, тогава има
пълна свобода и разбиране. Но тази любов трябва да бъде много, много чиста. Пълно разбиране. Трябва да усещате
това приятелство. И ще бъдете горди, че имате толкова много приятели. И то истински приятели! Имате толкова много
приятели, които са истински приятели. Ще се чувствате, все едно сте велика личност, че имате толкова много
приятели по света. Вие не сте сами. Представете си преди какво имахме - толкова много светци, толкова много
велики души бяха родени, а към тях се отнасяха като към чудаци, измъчваха ги, убиваха ги, отравяха ги. Те бяха сами.
Но вие не сте. Всички сте приятели един на друг и най-големият приятел, който имате, е Божествената сила, която се
грижи за вас и прави всичко за вас. Ако имате този вид релаксирана, красива будност във вас, вие ще се
наслаждавате на живота. Ще се наслаждавате на Сахаджа Йога и вие ще имате много, много хора в Сахаджа Йога. И
ако го нямате това помежду си, тогава хората ще казват: ”О, Майко, каквото и да казвате, но Сахаджа йогите не са
добри.” Така за днес, в тази страна - Франция, където получихме освобождение, където се бихме за освобождението,
нека всички да се заемем с истинското освобождение, истинското освобождение на душата, на нашия Дух, за да се
наслаждаваме. Наслаждавайте се на всичко достъпно, с разбиране. Нека Бог да благослови всички вас! [настрани]
Има странични хора, които надничат през цялото време. Мисля, ако може да затворите предната част, те идват от там.
Не, не, не, от тази страна. Те не са ни врагове, в никакъв случай. Това се превръща в земетресение. [Шри Матаджи се
смее]. Добре, благодаря ви. Днес всъщност цялата тази тема, за която говоря - за колективността, която е
благословията на Шри Кришна и че Неговата есенция е мадурйа - сладостта. И Радха, която беше Неговата енергия,
беше известна като алхададайини. Алхададайини означава "Даващата радост". Алхад е дори повече от радост. Която
беше алхада. Съжалявам, понеже "радост" може да бъде много обща дума, но алхад означава "кипяща от радост".
Когато видите някого и преливате от радост. Това е Нейната сила. И Тя беше силата на Шри Кришна. Така че когато
срещнете приятел, знаете как се чувствате - просто го взимате в сърцето си. Просто го прегръщате. Не знаете какво да
правите с това. И понякога е толкова много, че просто искате да се понатупате [Шри Матаджи се смее]. Да понатупате
себе си или приятеля си. Такъв вид радост е алхададайини - това е Радха. Та нека днес – силата на радостта, трябва да
боготворим силата на радостта. Тази сила на радостта, която е алхададайини. Разбира се, правим по същия начин, но
с идеята, че трябва да помолите вашите сърца да се отворят от Шри Шива. И веднъж щом сърцето се отвори, то ще



бъде изразено чрез силата на Шри Радха и Шри Кришна. Това е комбинацията днес. Нека да го направим по този
начин, който е комбинация от отваряне на сърцето, а чрез Вишудхи го изразяваме. Както някои хора, особено жени,
когато са свръх-радостни започват да плачат и хълцат - това е алхад! Сега, четири малки деца, елате, малки деца - още
едно, ела. Първо малките деца, малките деца, всичките. Сега, седнете, четирите малки деца, елате тук, елате. Ела ти,
ела, всички малки деца първо. Сгъни го, добре, чудесно. Кой е това? Да започнем. Добре, добре. Един по един. Добре
На Нозете, точно така.
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Пуджа на Парамчайтанйа Тауфкирхен, Германия – 19 юли 1989 г. Беше ми зададен въпрос каква пуджа ще направим
днес. Запазих го в тайна. Днес ще почитаме Парамчайтанйа, Всепроникващата сила на Божията любов. Ние
осъзнаваме, че Парамчайтанйа прави всичко. Поне умствено знаем, че всичко е станало с милостта на
Парамчайтанйа, която е силата на Ади Шакти. Но това все още не е дълбоко в сърцата ни, дълбоко във вниманието ни.
Можем да считаме Парамчайтанйа за океан – океан, който съдържа всичко в себе си. Всичко, цялата работа, всичко е
в неговите граници. Той не може да бъде сравнен с никого, не можем да го сравняваме. Ако вземем Слънцето, ако има
слънце, лъчите трябва да се покажат. Ако някой има власт - да речем – той трябва да упражнява и външно тази власт.
Вътре в него тя не действа. Да вземем едно семенце – даже вътре от него дървото расте, появяват се плодовете и
освен това има почва и хора, които ще ядат плодовете. И всичко това е вътре в семенцето. Ето това е Парамчайтанйа.
Така че всички ние сме загърнати с нея. И само когато сме сред вълните, виждаме вълните изместени, разделени –
както чувстваме, че това е Германия, онова е Англия или Индия. Те са само гънките на сарито на Парамчайтанйа,
които изглеждат отделени, но не са отделни. Те са непрекъснати, така че връзката (между тях – бел.пр.) е цялостна.
Така че ако издърпам една нишка тук, нишката ще се извади, ще бъде изтеглена. По същия начин Парамчайтанйа
работи вътре в себе си и няма нищо друго извън нея. Така че когато сте Сахаджа йоги, тя отделя специално внимание
на вас или, бих казала, става едно с вас. Каквото и да желаете, каквото и да искате, то ще дойде от Парамчайтанйа ако
сте едно с нея. Както, да речем, в бурния океан някои капки вода може да политнат във въздуха и да си помислят, че
са над, далече от водата, далече от океана. Но отново ще трябва да паднат в същия този океан. Така че тя е тази
безформена енергия, която е цялата интелигентност, цялата координация, организация, компютри, телевизия, всичко,
което си представяте като комуникации, ръководство и организация. И над всичко това е Любовта, която е любовта
на Бог и любовта на вашата Майка. За да бъдете едно с Парамчайтанйа трябва да знаете, че трябва да станете
Реалността. Например, ако вземете Моята фотография и седите тук, Моята снимка може да ви даде живи вибрации.
Чудесно, въпреки че е една фотография. Но ако вземете нечия друга снимка, тя няма да задейства Сахаджа Йога.
Причината е, че този някой не е станал Реалността. Вижте, тази снимка ще е като всяка друга картина. Да речем,
гледаме картина, където е изобразено как вали. Този дъжд няма да напои цветята, няма да измокри дрехите нито
хората, които са нарисувани. Тя е статична. Така че в незнанието, в невежеството просто имаме статична картина
относно Реалността и това е причината да си мислим, че можем сами да направим всичко. Да речем някой каже:
“Гледам тази картина. Ще направя дъждът да е истински”. Няма да може, каквото и да опитва. Каквито и цветове да
използва, ще изглежда, с доста усилия ще изглежда, но няма да има способностите, нито природата на Реалността.
Човешките същества винаги работят с нереални неща, мислейки си, че правят нещо велико. Разбира се, можем да
имаме истински цветя, можем да ги почувстваме. Можем да създадем пластмасови цветя, можем да създадем
картини – точно както изглеждат истинските – но в крайна сметка не можем да създадем сами нито едно цвете. Ще
трябва да се обърнем към Реалността. Майката Земя ще го създаде или Слънцето ще помогне за това. Всички
Сахаджа йоги трябва да знаете, че в Реалността вие не вършите нищо и че всичко се върши от Парамчайтанйа. И това
е разликата между един Сахаджа йоги и един не-Сахаджа йоги. Един не-Сахаджа йоги не знае това, а дори и да го знае,
тази истина не е в сърцето му, не е част и частица от неговото същество. Но един Сахаджа йоги знае, че Реалността е
Парамчайтанйа и Реалността осъществява всичко. И после Реалността е Божествената любов. Ние винаги разделяме
любов от действие. За нас любовта означава някакъв вид налудничаво поведение спрямо някого. Няма техническо
ноу-хау как да обичаме, любовта действа без да я разбираме. Когато обичаме някого, не знаем какво правим. Мислим
си, че го обичаме, а на следващия ден му казваме: “Мразя те”. Как е възможно това да бъде любов? Ние обичаме
децата си, обичаме семейството си, приятелите си, което е толкова нереално. Ако беше реално, никога нямаше да се
проваля. Определено не можете да кажете: “Добре, днес ще работя за сина си”. Защото това е много егоистично
спрямо него и не можете да кажете как той ще се държи утре спрямо вас. Но Парамчайтанйа знае, тя знае как да
изразява своята любов. И не само това, тя е едно вечно усещане за любов. Може да промените цвета си, но
загрижеността на тази любов ще бъде същата. Същността на любовта е загрижеността. Да предположим, че дори
някой е сгрешил, то загрижеността на Божественото ще бъде да го поправи. Загриженост или както казваме хийта,
благосклонност, благо. Така че загрижеността за благото през цялото време ще бъде налице, независимо дали
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понякога може да изглежда жестока или нежна, или прекалено снизходителна. Каквато и форма да приеме, като
вълна, вие трябва да бъдете сигурни, че това е за вашето благо. Тя работи за вашето благо. И не само за вашето благо,
но и за колективното. И знае много добре какво трябва да бъде направено и как да бъде постигнато. Не й се налага да
ходи и да се учи от нещо, защото пълното познание за това ноу-хау също се съдържа вътре в нея. Тя е такова
хранилище на мъдрост, знание и любов. И затова не се отклонява. Щом като станете Сахаджа йоги, загрижеността за
вашето благо е налице през цялото време, независимо дали сте наказани или не – това е друг въпрос. Някои хора
може да получат работа, други може и да не получат. При някой хора ще се получи по един начин, при други няма да
стане по същия начин. Някой може да си кажат: “Как Парамчайтанйа се държи така?” Всичко е за да се поправите и е
едно дълго “пътуване”. Всичко е за да се поправите и за ваше благо. Ако разберете този въпрос, никога през живота си
няма да се разочаровате. И Парамчайтанйа не е загрижена за собственото си благо, защото самата тя е пълната
благосклонност. Никога не се замисля как да е благосклонна или полезна, защото не се притеснява за това. Да речем,
един човек, който има всичко - земни неща - все още е загрижен да вземе повече и ще изпитва алчност. Но понеже
Парамчайтанйа е пълният собственик, липсва алчност и е напълно удовлетворена от себе си. Защото е толкова
могъща, толкова знаеща, тя няма съмнения, никакви съмнения. И заради това никой не може да я нарани и тя не
изпитва страх. А всички вие вече усетихте, че Парамчайтанйа ви дава напълно лишен от страх живот, изпълнен с мир
и радост живот. Както детето, което намери майка си, спира да плаче. Край, открило е майка си. По същия начин сте
привързани към Парамчайтанйа и към връзката с нея. Така че не трябва да се притеснявате за нищо, да мислите за
нещо, да планирате нещо. Единствено трябва да скочите в нея, да скочите и да знаете, че сте станали част и частица от
Реалността. Ако сте разбрали това, сме свършили огромна работа. Сега сме в Германия и знаете, че тук имаше хора,
които се опитаха да отнемат надеждите на човешките същества, но дори и това минало събитие – случиха се такива
ужасни неща и толкова много хора умряха, но разбира се, те се родиха отново – и проблемите, които се появиха,
накараха хората да си помислят, че целият свят ще загине. Хората бяха толкова разтревожени, че си помислиха, че
светът ще бъде унищожен, но не стана така. Но от тази война научихме един урок, който ни накара да бъдем
по-колективни. Накара ни да се разбираме едни други. Иначе как щяхме да излезем от невежеството, което ни дели на
“тази страна”, “онази страна”, което създава расизма и така наречения национализъм и патриотизъм. Всички тези
центробежни сили разделят нещата. Толкова е ясно, че всички ние сме човешки същества и трябва да бъдем
третирани като човешки същества. Ако се вгледате в историята, след всяка война е имало ускорено движение към
познанието, познанието за единството на света. Подобно нещо има в космическите ракети, където няколко носители
са скачени един за друг. И цялата конструкция получава ускорение при определена скорост и тогава най-ниският
носител избухва, експлоадира. И когато експлоадира, придава по-висока скорост на останалата част. И така се
осъществява ускорението на скоростта и може да се достигне космическото пространство. По същия начин всички
тези ужасни неща, които се случиха, са експлозии, които ви доближават до познанието, че има нещо нередно вътре в
нас, че живеем с нещо нереално. Днешните проблеми, като екологични проблеми, СПИН, наркотици, всички тези
проблеми се засилват. Ако ги наблюдавате като свидетел, ще видите, че са доста шокиращи. Много са шокиращи и
разтърсващи и наистина разтърсиха и трябва да разтърсят умовете ни. Защо имаме тези проблеми? А някои глупави
лидери си мислят, че можем да решим тези проблеми, печелейки повече пари. Че можем да се защитим от
екологичните проблеми ако имаме повече пари и че можем да замърсяваме атмосферата, защото имаме повече пари
и с тях можем да се защитим. Така всеки ще трябва да носи маска на лицето си, за да се придвижва от едно място на
друго. И така да печелим повече пари, за да се защитим – няма значение, че има екологични проблеми, те са без
значение според тези хора. И така ще се лутаме, като хора, които влизат в димно поле. Всички тези глупави идеи се
появяват, защото те не знаят какво е човешко достойнство, не знаят, че човешките същества са над всичко друго, над
машините, над материалните неща в този свят. Подобни хора не говорят, че трябва да намерим равновесието с
машините, не. Те ще говорят за това как да направят от човека най-големия роб на машините, защото трябва да имаме
пари, трябва да се печелят пари и със спечелените пари може да се предпазваме от екологичните проблеми, което е
абсурдно. Но ако разбирате човешкото достойнство, тогава трябва да разберете, че като човешки същества трябва да
предприемем много мъдра и положителна стъпка да спрем всички глупости, които сме правили. Например сега
повечето френски брегове, плажове са замърсени. Всъщност французите започнаха нещо странно, каквото са
масовите почивки на морския бряг. И ето това е резултатът. Правете каквото си искате, но не може да продължавате
така. Но вместо да се променят, вместо да разберат, че са направили грешка, те казват: “О, ще започнем нов метод на
почистване”. Никога няма да осъдят грешките, които са сторили, или че са привикнали към това странен начин на



живот по морето. А СПИН-ът? Ще се чудите защо в Америка казват, че дори в самия Лос Анджелис 700 хиляди души са
възхвалявали себе си като мъченици на СПИН-а, защото били постигнали безсмислената цел на своя живот, която уж
е голяма революция. Смятайки себе си за големи революционери, за велики хора, които подкрепят болестта на СПИН,
като я прославят. Можете ли да си представите, че подобно твърдение ще бъде прието? Хората ще му се смеят. Но
всичко е толкова ориентирано към парите. Хората искат да рекламират подобни неща, искат да говорят за парични
помощи и за подобни събития, защото така ще имат повече пари и ще могат да взимат повече наркотици. А понеже
нямали пари, крадели. А ние да им дадем при, за да могат да взимат наркотици или да продължат с този начин на
живот. Ако погледнем, като цяло хората са живели с нещо толкова нереално през целия си живот, абсолютно
нереално. Но когато се наложи да се изправят лице в лице с него, казват: “Направихме грешка. Не биваше да я
правим”. А после се отдръпват и заемат друга надута поза, изкуствена и нереална, твърдейки: “О, ние сме велики
мъченици”. Ето това наричаме Кали Юга, където всичко анормално, всичко презряно, всичко, от което трябва да се
защитаваме, се превръща в целта, която хората искат да постигнат. Надявам се, че разбирате, че разбрахте, че цялата
сила на Парамчайтанйа е тази, която извършва Сахаджа Йога, която ви е довела в Сахаджа Йога. И тази, която ви дава
благословии, е Парамчайтанйа, чрез която става всичко. Нека днешната молитва бъде все повече и повече да
осъзнаваме Парамчайтанйа и да можем да я усещаме. Можем да използваме тази сила, можем да го направим ако
сме я почувствали така днес. Мисля, че доста работа вече беше свършена и нека Бог да ви благослови за това. Днес
много от вас правят тази пуджа. Затова помнете, че Ме почитате като Парамчайтанйа и като така просто трябва да
знаете, че си имате работа със самата Реалност. С такова разбиране трябва да извършите пуджата. Нека Бог да ви
благослови!
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Пуджа на Гуру Лаго ди Брайес, Италия – 23 юли 1989 г. Днес ни беше необходимо малко повече време от обикновено,
за да достигнем състоянието, в което можем наистина да почитаме Гуру. Когато почитаме нашия Гуру, трябва да
знаем, че всъщност се опитваме да събудим Принципа на Гуру вътре в нас. Вие не сте тук, само за да почетете вашия
Гуру. Може много пъти да го почитате, може би вибрациите ще текат, може би вие ще се изпълните с тях и ще се
чувствате издигнати, подхранени, но това подхранване трябва да се задържи вътре в нас. Така че винаги помнете, че
когато и да почитате някой Принцип външно, вие се опитвате да почитате вашия собствен Принцип вътре във вас. В
нас, както знаете, във всички нас лежи Принципът на Гуру. Много е интересно да се отбележи, че Принципът на Гуру е
красиво очертан около Набхи чакра. Не виждаме други чакри да са свързани с Принципа на Гуру. Виждате Набхи, а
около нея е Бхавасагара. И така, тази Бхавасагара, която е Океанът на илюзията, не може да бъде Гуру. Така че има
скрити чакри в Бхавасагара, вътре в нас, които трябва да бъдат събудени и изкарани наяве, да бъдат проявени. Както
виждате, границите на този Принцип са създадени от движението на Свадхистхана чакра. Свадхистхана e чакрата,
която ви дава преди всичко творчески способности. Човек, който е Гуру, трябва да бъде творческа личност по
природа. Ако не сте творчески личности, не можете да станете Гуру. Например, вие сте пред ученици, с които трябва
да разговаряте. Вие трябва да създадете думи на божествена магия, за да впечатлите последователите или хората,
които са привлечени към вас като към гуру, за да покажете, че вие имате много повече божествена магия от тях. Ако
сте много земен тип човек, съвсем обикновен, ако не можете да сътворите красив куплет или красива сентенция, или
нещо хумористично, или шега, или красива картина, или красив гоблен, или красива къща, ако ви липсват творчески
способности, тогава ще ви липсва Принципът на Гуру. Защото един гуру трябва да сътвори от обикновени хора нещо
необикновено. Той би трябвало да е способен да сътвори нова личност от една стара личност, която запада. И така,
първият принцип, който трябва да разберете вътре във вас, е, че вие би трябвало да сте способни да сътворите нова
личност в човека. А как го правим? Разбира се, вие получихте силите да издигате Кундалини, получихте силите да
лекувате хора, получихте силите да се хвалите и да си бъбрите. Въпреки всичко това, ако не можете да сътворите една
нова личност от хората, с които общувате, то вие не сте гуру. И новата личност трябва да бъде специална личност,
уникална комбинация от състрадание и динамизъм. Така че е важно във вашето творчество да използвате енергията
на състраданието. Вие можете единствено да моделирате хората чрез състрадание и никога чрез гняв, никога чрез
потискане, никога перчейки се с вашите сили да бъдете Гуру. Докато не боравите със ситуацията и с човека много
внимателно, показвайки цялото си уважение, показвайки цялата си загриженост и цялата си любов към човека, на
когото давате Реализация, а само се показвате, че сте велик гуру, това ще създава един страх от вас и след известно
време хората няма да искат да виждат лицата ви. И така, най-важното нещо за Принципа на Гуру е, че вие трябва да
творите. Много хора получават Реализация, добре. Те получават Реализация, после остават в някои ашрами може би,
идват на пуджи, слушат музика, може да танцуват, да се смеят, да са колективни, но все още техният Принцип на Гуру
не е пробуден, докато не създадат много, още много Сахаджа йоги, Сахаджа йоги. И така, виждането на един Гуру би
трябвало да е: „Колко Сахаджа йоги ще създам, как ще използвам тази креативност, за да създам повече Сахаджа
йоги?” И така, основата на същността на Свадистхана чакра освен че е естетика, силата и енергията на Свадистхана
чакра са вниманието. Ако имате нестабилно внимание, ако вниманието ви една минута е тук, една минута - там, ако
имате внимание, с което само можете да критикувате другите, а не можете да видите собствените си грешки, ако
имате внимание, с което показвате на хората, че сте лекомислен, глупав човек, тогава вашият Принцип на Гуру е
пропилян. Усилието на Сахаджа Йога е прахосано и работата на вашия Гуру също е пропиляна. Минимум от минимум,
първо вниманието трябва да е чисто. Но чисто внимание не означава грубост, не означава аскетизъм, не означава да
дисциплинирате очите си като с конски капаци, а при цялата ви свобода вниманието ви да бъде концентрирано. Къде
насочваме вниманието си най-много? Ако сме честни, можем да смятаме, че на човешко ниво насочваме вниманието
си върху нашите деца, нашата съпруга или съпрузи, върху семейството, върху взаимоотношенията ни с любов. И така,
когато вашето внимание придобие състрадание и любов към другия човек, само тогава можете да изработите
Реализацията на другите. Ако трябва да постигнете Реализацията на другите, това трябва да бъде една интензивна
любов към другия човек. Ако нямате тази интензивност, вие просто си движите ръцете, издигайки Кундалини, защото
вашата Майка ви е дала силите и толкова. Тази интензивна любов единствено може да ви даде успех с вашето чисто
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внимание и Аз мисля, че чистото внимание може само да обича. Нечистото внимание не може да обича, защото
цялото нечисто внимание е ориентирано към себе си, ориентирано е към Аз-а, то не е Себето, в смисъл на духовно
ориентирано. Но идеята, че духовността е любов изглежда нова за много хора. Те си мислят, че духовността означава
човек, който е абсолютно сух като бобово стебло и никой не може да се приближи до такъв човек, никой не може да
общува с такъв човек, защото е „прекалено чист”. Ако сапунът не може да изчисти тялото ви, какво е ползата да има
сапун? Ако сапунът се страхува да ви доближи, тогава по-добре да не се нарича сапун. И така, стигаме до положението,
че ако креативността е нашата цел, Лакшйа, то за това ние би трябвало да пречистим вниманието си и то да е
пречистено с любов и състрадание. И същото внимание, когато е изпълнено с любов и състрадание, ви дава
динамизъм, дава ви сила, получавате неуморен устрем. А радостта да видите вашето отражение в друг човек е много
красива, не може да се опише с думи. В действителност, когато давате Реализация на друг човек, онова, което се
опитвате да видите, е вашият образ в този човек. Сякаш от обикновено стъкло правите красиво огледало и после
искате да го видите. Ето как творите, вие творите собствените си отражения и чрез изчистването на отражателите.
Разберете накрая, че без креативност тази Гуру пуджа е безполезна за вас. Ако просто живеете за себе си, за
семейството си, за съпруга си или само за един ашрам, то тогава не сте се разгърнали изобщо, не сте изпълнили
никакъв дълг към вашия Гуру. Разбира се, веднага щом се заемете с този Принцип, вие развивате толкова много
качества вътре в себе си. Първото, което развивате, е мъдростта, защото разбирате къде грешите, защо нещо не
работи, защо има проблем, защо вашата креативност не действа. Това става видно за вас, очебийно за вас и
започвате да се учите, а мъдростта идва във вас и вие разбирате. Мъдростта е когато разбирате грешките си и ги
поправяте. И с това развивате равновесието, разбирането как да занимавате с друга личност. Винаги давам примера с
колата: има педал за газта и също спирачка. Трябва първо да ги използвате и двете, без да разбирате какво
представляват. Все още вие не сте гуру, вие не сте дори шофьори. После, когато знаете, тогава автоматично шофирате,
тогава сте шофьори, но все още майсторът стои зад вас. Така че сега трябва да станете майстори и когато станете
майстори, можете да балансирате превозното средство и можете да видите шофьора, газта и също спирачката, и
можете да се справите с това по много прост начин. И така, този Принцип на Гуру е ограничен и разширява своите
граници като хоризонта - когато започнете да израствате повече в креативността, вие създавате повече хора. И
централната точка на това е Набхи, в центъра, която е като голяма основна точка, около която се осъществява цялото
това движение. Набхи чакра, както знаете, я получавате като начало от майка си. И така, един гуру трябва да бъде
майка. Той трябва да има качествата на майка, не на модерните майки, а в истинския смисъл на думата – един гуру
трябва да обича своите деца и трябва да има силата и смелостта да поправя децата си. И най-съкровеното му
желание трябва да е да насочи децата си в подходящата посока, за да ги ръководи и да им помага да се издигнат.
Така че първото подхранване идва още докато сме в утробата на майката, чрез майката. Така че вие сте майка,
независимо че може и да сте мъж или жена, но по качество сте майка и каквото и да мислите, или каквото и да
правите, то дава последици върху детето. Начинът, по който се държите, начинът, по който говорите, начинът, по който
живеете, всичко има отношение към развитието на детето. По същия начин, когато да речем един Сахаджа йоги, който
се опитва да дава Реализация, е лицемер, ако е лош човек, ако не уважава собствения си Гуру, то децата ще се държат
по същия начин и ще се захващат за лоши неща много по-бързо, първо ще виждат лошите неща. Така че вие трябва да
сте съвършени във вашето поведение към собствения си Гуру. Вие трябва напълно да уважавате вашия собствен
Гуру. Пълното отдаване на вашия Гуру е важно. Тогава хората ще видят как вие се отнасяте към вашия собствен Гуру
и така ще се отнасят към вас. Ако не се отнасяте към вашия Гуру с това уважение, с това разбиране, с това отдаване,
то не очаквайте, че вашите деца или хората, които ръководите, ще ви уважават. И така, този Принцип на Гуру във вас
трябва да бъде като един велик мъдрец или велик пророк, който е отвъд нормалните, земните хора и вижда нещата в
правилна перспектива. И дава на своите ученици правилното разбиране за цялата тази перспектива, която вижда, не
им дава изкривени или погрешни представи. Сега някой може и да каже: „Майко, как е възможно да изразяваме
любовта и също да казваме истината?” Вие трябва да се грижите за доброто, хита, вие трябва да се грижите за благото
на вашия ученик. Може и да изглежда, че той не харесва какво му казвате днес, но ще дойде ден, когато ще си
помисли: „Слава богу, че твоят гуру те коригира и те вкара в правия път!” Ако целта на ученика не е да се издига, а само
да бъде тук поради някакво намерение, то тогава е по-добре да нямате такъв вид ученици, да нямате никой от този
тип, които не са тук за собственото си издигане, а заради други изгоди, които са абсолютно безполезни. Понякога се
повдига следният въпрос: „Как да обичаме?” Това е много странен въпрос, че не знаем да обичаме хората. Ние можем
да обичаме нашите неща, можем да обичаме нашите безполезни неща. Можем да обичаме някакъв красив пейзаж,



защото ни носи радост, можем да обичаме някой хубав ресторант, защото там получавате добра храна или нещо от
този род, което е с много по-низка същност. Но любов заради самата любов е когато наистина обичате заради самата
любов и тогава се опитвате да вложите или да вдъхнете тази любов в някой друг, тогава правите другия човек
толкова любящ, колкото сте и вие. Така че цялата система става различна, ако разберете, че трябва да основаваме
целия наш прогрес, цялата наша любов, всички наши движения, цялото ни поведение, цялото ни разбиране върху
любовта. Иначе вашият Принцип на Гуру ще е изключително слаб и след известно време ще установите, че просто
стоите извън бреговете на Сахаджа Йога. Всеки, който е обвързан или предубеден, или има обусловености, не може да
стане Гуру, не може. Защото дори ако стане така наречен гуру, всички тези неща ще бъдат отразени в този човек. Или
да кажем, ако той е силно изпълнен с его, има високо мнение за себе си и си мисли: „Аз съм велик гуру”, това его също
би се изразило. Да предположим, че такъв гуру говори прекалено много, ще откриете, че и ученикът му е същият. Ако е
мълчалив, ще откриете, че и ученикът му е същият. И така стигаме до заключението, че първо трябва да развием
нашия собствен Принцип на Гуру. Ако не можете да го развиете, няма полза от това да правите никаква Пуджа на Гуру,
защото това е просто временно. Това няма да ви помогне много докато наистина не решите, че ще подхранвате и
развивате, и установите вашия Принцип на Гуру. Така че днес, когато Ме почитате като Гуру, трябва да знаете, че
никакво количество от Моите речи, никакво количество от това, че ви давам благословии или каквото и да е, няма да
проработи, докато наистина не развиете вашия собствен Принцип на Гуру и дълбочина, защото един Гуру кара своя
ученик да прекоси Бхавасагара. Той е като лодката, която взема ученика и прекосява (океана – б. пр.) с любов и в
правилна посоката. Това трябва да стане с всички вас, тъй като вие всички сте реализирани души и, както съм ви
казвала, всички вие сте ангели. Но ако не установите вашия Принцип на Гуру, знаете как ангели са пропадали и са се
погубвали завинаги. Затова бъдете внимателни - лесно е да бъдете ангели, но е трудно да го поддържате. Трудно е да
бъдете боговете и богините, но е лесно да го поддържате. И така, всички вие сте тук. Много съм щастлива да видя, че
сте дошли да Ме боготворите като ваш Гуру и ще очаквам Моите деца да бъдат по Мой образ и подобие, Моят образ да
е такъв, че Моите деца да чувстват това единство с Моя образ и Аз да съм горда Майка на толкова много деца, които
са дошли от толкова много страни. Нека Бог да ви благослови. Сега при толкова много хора тук, с толкова много деца
тук, можем да извикаме децата просто да измият Моите нозе, а след това ще ни трябват няколко момичета, които са
на между 16 и 21 години. А след това – няколко жени, за да боготворят Шакти, Богинята. Нищо не може да се направи
без Богинята. Така че първо децата трябва да излязат и да измият Нозете. И се надявам някои от световните лидери
също да са тук. Те са подобни на гуру сега. А лидерите трябва да са нещо специално. Не сте лидери, ако сте толкова
обикновена, земна личност. Къде са музикантите? Къде са? Добре. Така че първо трябва да кажете „Атхарва Ширша” и
после да изпеете „Ганеша Стутхи”, или нещо друго, което знаете за Ганеша.
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Пуджа на Шри Бхайраванатх Италия, 6 август 1989 г. Мисля, че не разбираме значението на Шри Бхайраванатх, който
управлява Ида нади. Ида нади е канал на Чандрама - Луната. Това е каналът на охлаждането. Работата на
Бхайраванатх-джи е да ни охлади. Например ако някой усеща горещина от его или черен дроб, ако някой е много
гневен, Бхайраванатх-джи измисля начини за да го охлади. Без съмнение Шри Хануман помага на левостранните и
депресираните хора, но това прави още повече Бхайраванатх. За левостранния човек е трудно да бъде колективен.
Той е или тъжен, или нещастен, или тревожен и поради това му е трудно да се радва в колектива. Десностранният не
позволява на никого да се радва, но се опитва да бъде колективен за да показва своето превъзходство. Ала той също
не може да се радва на колектива. Депресираният през цялото време си мисли: “Никой не ме обича, не се грижи за
мен, аз съм толкова депресиран.” През цялото време той очаква нещо от другите и не може да се радва. За такъв
левостранен човек всяко нещо е нещастие. В Москва с Мен беше една левостранна Сахаджа йогини. Ние трябваше да
отидем да се храним, но започна да вали и не можахме да вземем такси. После отидохме в ресторанта, но нямаше
места и ни предложиха да седнем на най-скъпите места. Тази Сахаджа йогини започна да мърмори че сме взели
такси, че ще бъде скъпо и т.н. От нея научих нова дума - “проблем”, защото Аз знаех тази дума, но само като
геометрично понятие (задача – бел.пр.). Това левостранно поведение да виждаш всичко като негативно е начин да
нараним лявата страна. После дойде един господин и каза, че ни чакат в съседното помещение. Отидохме там и
вкусихме прекрасна храна. Всичко беше отлично. Аз й казах: “Видя ли, ти само се тревожиш, не се радваш на
смешното.” Тя ме попита: “Какво да правя.” Аз й отговорих: “Седни пред снимката ми с лявата ръка към земята,
дясната към снимката и кажи името на Шри Бхайраванатх. Всички бхутове на лявата страна ще изчезнат.”
Бхайраванатх има светлина в ръката си и върви по лявата страна за да видите, че няма нищо негативно. По какви
начини идва негативността? В резултат на това, което наричаме мое: “мое дете, мой съпруг, моя собственост”. Щом
толкова сте привързани, децата ви също стават негативни. За да станете положително настроени трябва само да
видите къде отива вашето внимание. Дали виждате само проблеми или виждате смешното в тях. Има хора, които не
могат да се радват на нищо. Ако има слънце, казват: “Боже мой, какво слънце”. Ако има облаци, казват: “А, какъв
облачен ден”. Нищо не може да ги зарадва. Да се радвате на позитивното във всяка негативност - това е качество на
Сахаджа йоги. Негативността не съществува. Тя е невежество. В действителност и невежество не съществува, защото
ако има само всепрощаваща божествена сила, то невежеството също не съществува. Но да предположим, че в
гънките на тази сила вие се скривате и казвате: “Има негативност”, точно така, както когато се затворите в пещера и
казвате: “Няма слънце”. Тези които не могат да бъдат колективни са или десностранни или левостранни, но повече
левостранни. Небалансираните се обединяват по своите негативности. Има голямо братство на бхутовете. Пияниците
стоят заедно и говорят само за проблеми. Някой казва: “Чух, че скоро светът ще свърши.” Друг добавя: “А, слава богу
всичко ще изчезне.” “А какво ще стане с кръчмите?”. Друг отговаря: “Няма да ни има. Какво ни засяга това?” Ето така
съществува братството на бхутовете. Те не могат да се радват на нищо и се считат много велики. Но те в крайна
сметка стават лунатици. В своята крайност десностранните са идиоти. …. Тази емоционална привързаност, тревога за
някого, за децата си - през цялото време губите ценния си живот. Това не е начинът, по който трябва да се държат
Сахаджа йогите. Ако един Сахаджа йоги не може да бъде колективен, значи не е Сахаджа йоги. Това е работата на
Бхайраванатх в нас. Той унищожава бхутовете в нас и всички налудничави и смешни идеи за привързаност и
депресия. Аз съм радостна, че почитаме Шри Бхайрава, защото той е много тясно свързан с Шри Ганеша. Шри Ганеша
се намира в Муладхара и Шри Бхайрава се движи от ляво и отива до дясната страна. Всички видове условности,
навици могат да бъдат решени с помощта на Шри Бхайраванатх. В Непал има голяма статуя на Бхайраванатх. В
действителност тя е свайамбху. Хората там са левостранни и се страхуват от Бхайрава. Например, ако някой има
лошия навик да краде, го отвеждат до статуята на Бхайраванатх и там полицията го кара да каже истината. Той е
който ни пази да не правим лоши неща като кражби. Нищо, което е направено тайно, не може да се скрие от
Бхайраванатх. Ако не се промените, той ви разкрива напълно. Така бяха разкрити всички фалшиви гуру. Тук сме, за да
почитаме Бхайрава, който се яви като Махавира. Той стои на вратата на ада и спира хората да не паднат там. Но ако
много искате да отидете там, той казва: “Моля, заповядай.” В ада също има много хора. По-добре е да се справим с
негативността и да се забавляваме, да се радваме на другите, да ги обичаме, да не се тревожим за това какво другите
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правят за нас, а какво ние правим за другите. Пуджата на Бхайрава е за да се научим да се забавляваме, да се
радваме. Бог да ви благослови!



1989-1008, Пуджа на Деви

View online.

Пуджа на Деви Маргейт, Англия – 08 октомври 1989 г. Много спонтанно беше решено да честваме Деви Пуджа в
Англия. Наистина това е мястото, където трябва да бъде проведена, защото тук обитава Садашива и Ади Шакти
трябва да бъде боготворена тук. Днес трябва да разберем защо правим Деви Пуджа. Коя е причината? Какво е Деви
Пуджа? Какво получаваме от нея? Какво се предполага, че трябва да постигнем в нашето вътрешно съдържание,
вътре в нас? Първото нещо е, че Кундалини е Деви. Тя е отражение на Ади Шакти. Така че когато боготворите Деви, на
първо място вие почитате също вашата собствена Кундалини, като й се доверявате, защото тя ви е дала Реализация.
Разбирането за Деви Пуджа е много по-дълбоко от това, което хората обикновено имат, защото те не са реализирани
души. Тяхната Кундалини не е събудена, затова обикновено когато се изпълнява Деви Пуджа, това е за да се получи
Реализация, за да бъде Деви удовлетворена, прасанна. Тя трябва да им даде Реализация или да им даде възможност
да отидат при някой, който ще им даде Реализация. Но сега вие сте на друго ниво, така че това е повече израз на
благодарност към собствената ви Кундалини и към Ади Шакти. То е в тяхна прослава, че всички чудеса, които са се
случили, са поради Кундалини, която е във вас, която беше отразена от Ади Шакти. Но човек трябва да знае, че
работата не се състои само в това да бъдем реализирани души, да усещаме вибрациите и да даваме Реализация на
другите. Тогава кое е най-значимото? То е съдържанието в нас. Въпросът е какво имаме в себе си. Всичко това е израз
на вътрешното съдържание. Да предположим, че някой е щедър - тогава трябва да знаете, че той е богат човек. В
противен случай не може да бъде щедър. Така че трябва да разберем нашето съдържание. И тогава започваме да
виждаме същината. Къде в природата откриваме истинското съдържание? Вижте морето: то е пълно с вода, толкова
много вода, която то събира отвсякъде, а после се оставя слънцето да го изпари и дава дъжд. Но морето се намира на
най-ниското ниво и събира цялата вода отвсякъде. По същия начин един Сахаджа йоги трябва да знае, че за да
получим наистина повече съдържание, не бива да бъдем високо във външния план на нещата. В Библията е казано:
“Трябва да бъдете смирени”, но Аз мисля, че не беше дадено пояснение – само силните хора могат да бъдат смирени.
Уверените хора могат да бъдат смирени. Само хората с богата духовна същност могат да бъдат смирени. Не
неуверените, защото как могат да бъдат смирени, когато са неуверени? И не онези, които смятаме за богати, защото
ако такива хора не са щедри, не са удовлетворени, не са човеколюбиви... Така че те не са богати, а все още са алчни
просяци. Затова трябва да видим съдържанието в нас, какво е то. Вие Ме обичате, Аз ви обичам, това е много добре.
Но като Ме обичате, трябва да знаете, че има дадени качества, които са много привлекателни в един Сахаджа йоги.
Всъщност хората се объркват дори след влизане в Сахаджа Йога. Те мислят, че могат да преодолеят всичко, че са
много добре, а биват изхвърлени зад борда. Затова когато казваме, че трябва да бъдем смирени, това е съдържание,
смирението е съдържание. Опитайте това, опитайте да бъдете смирени, вие ще се харесате. Вие ще се наслаждавате
на това качество във вас, “ Виждаш ли, аз съм по-смирен от друг човек”. Друго нещо, което откриваме, е, че големите
планини имат съдържание, защото имат върхове. Те се единствените, които могат да хванат облаците. Съществува
такава хармония между смирението на океана и висините на планинските върхове. Такъв трябва да бъде един
Сахаджа йоги. Той се извисява много, защото в този океан има толкова много съдържание, после се превръща в
красиви облаци и докосва своя връх, своя Кайлаша, където обитава Шива. Това доставя такава радост. Разбира се,
вярно е, че едно време бях такава, каквато Ме обрисувахте. Днес също съм в подобна ситуация по един много фин
начин, защото има толкова много негативност и Аз трябва да постигна резултати на всички нива. Няма никакво
извинение за никой човек да бъде дявол, никакво извинение. А за един Сахаджа йоги изобщо няма извинение. Но
въпреки това, след като съм ви нарекла “Сине мой, дете мое”, има малка благословия, докато вървите – бих казала –
по дългия път. Но не бива да се безпокоите за дългия път. Вие трябва да се погрижете за собствените си качества, за
вътрешните си способности, трябва да абсорбирате. Погледнете океана, всичко наоколо пада в него, всичко. А после
слънцето, можем да го наречем Духа, изпарява само океана, не толкова реките, защото океанът е толкова обширен и
дълбок, неизчерпаем. А после от там излиза напълно чист материал, който може да докосне сърцето. Защото сърцата
на Сахаджа йогите са на много високо ниво. Там живее Шива. Никой друг освен чистотата не може да отиде там освен
докато нямате тази широта, тази дълбина, това смирение и мариадите. Вие знаете, че океанът никога не напуска
своите мариади и ако го натиснете от единия край, той ще се появи от другия. Никога не ги напуска. Ако Тихият океан
беше дори със сто фута по-дълбок, това щеше да създаде проблем. Така че дори в дълбочината, във височината, в
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разпространението той има своите мариади. Но в границите на тези мариади той разбира, че е едно с природата, едно
с Майката. Той не нарушава покоя на Майката Земя, добре е настанен в нейното тяло. Природата е ограничена от
Божественото, то се грижи за нея, така че всичко се постига красиво. Вие имате свобода, а след като влезете в
Сахаджа Йога, ставате по-свободни. Абсолютна свобода, защото нищо нелепо, нищо порочно, нищо долнопробно не
може да ви подчини. Като планина вие се изправяте над тези неща. Така че корабите могат да дойдат там, където има
съчетание от планина и океан. Само дълбоки хора могат да достигнат до такива дълбоки брегове. Така вие постигате
вашата дълбочина между вашето сърце и вашата Бхавасагара – една красива област, хората могат да дойдат при вас
и те знаят, че това е нещо прекрасно. Всеки го знае. Вие сте виждали, че външно Аз съм като всяка друга жена, може
да си мислите, че съм различна. Но обикновено колко души идват на Моите програми? Само помислете, колко идват
на програмите Ми? В Колумбия, където никой дори не беше чувал името Ми, дойдоха хиляди хора, за Мое голямо
учудване нямаше свободни места. В Русия и дума не можеше да става да знаят името Ми, нямаше публикувани книги,
нищо. Така че вие можете да кажете: “Майко, вие ги манипулирахте чрез колективното несъзнавано.”. Мисля, че не Аз,
а то го постигна. Така че когато Сахаджа йогите имат това съдържание в себе си, колективното несъзнавано –
Божественото определено ще окаже въздействие. Така например при един разпространител на реклами идват хора,
защото той взема пари. Те мислят, че могат да го купят. Но там, където са замесени пари или бизнес, вие сте просто
обикновени хора като тях. Всичко се върши от Божественото, нали? Така че Божественото постига резултати. Но ако
някъде Сахаджа йогите не ги бива за нищо, тогава дори и Аз да съм там, нищо не се получава. Ако има половинчати
хора, нищо не става. По никакъв начин не искам да ви обезкуражавам, а да ви кажа, че трябва да развиете
съдържанието в себе си, пълна вяра в себе си. Това е най-чудесното качество на един Сахаджа йоги. Какво е този
океан? Той е Любов, Любов и Любов. Той не говори, не върши много. Не трябва да се върши нищо. Той просто работи
спонтанно. Колкото по-малко правите, толкова по-добре. Колкото повече се опитвате да вършите работа: “Аз ще
направя това”, не – просто се опитайте да развиете съдържанието в себе си. Представете си, вие сте щастливи, така
добре сте подсигурени за разлика от другите. Те трябваше да живеят в джунглата, да изтърпят гнева на техните гуру,
нямаха никаква закрила и Ади Шакти не беше с тях, за да я боготворят. А с вас е Ади Шакти, която има Божествената
сила, имате такова предимство. Но отначало ние трябва да осъзнаем, когато казваме, че трябва да имаме съдържане,
съдът трябва да бъде здрав, иначе ще се счупи. Вие трябва да знаете, че с тази сила сте напълно закриляни. Никой не
може да ви навреди. Някои ще се опитат. Трябва да стане така, иначе как ще се пробвате дали сте напълно в
безопасност или не. Така че някой трябва да пробва някакви номера. Просто за да разбере той, а и вие да
наблюдавате вашия успех. Ще се учудите, че без да правите нещо, всичко ще бъде изчистено и няма да разберете как
нещата са се изчистили и как са се наредили. И така, силата идва. Отново въпросът е как идва силата в един Сахаджа
йоги? Аз бих казала, че това е шрадха, то не е сляпа вяра. След влизане в Сахаджа Йога, след Реализацията вие знаете
всичко. Вие сте видели Моите снимки, видели сте как Сахаджа Йога работи, как можете да издигнете Кундалини на
хората, можете да усетите вибрациите, да почувствате другите, да ги излекувате. Цялата тази сила е във вас. Но
силата ви се състои в това да осъзнаете тази сила без участието на егото. Когато сте силни, нямате его. Каква е
нуждата от него тогава? Егото се появява само когато нямате сила, защото започвате да искате да имате повече и
повече. Но когато сте вътре в нещата, няма его. И така, в началото трябва да се уверите в тази сила, в началото да
разберете дали сте силни или не. После, ако искам да седна на стола, трябва да проверя дали е добре или се клати –
“О, добре е, мога да седна на него”. Някои Сахаджа йоги все още остават в периферията. Понякога има много голяма
пропаст между достигналите големи висини и онези, които стоят отвън. Вторите, те са негативни сили, убити преди
доста време. Само една Шакти беше достатъчна да ги убие - Кали Шакти, Дурга Шакти. Но вие имате толкова много от
тях. Имате Махалакшми Шакти, получихте Сарасвати Шакти. Всички дванадесет божества работят за вас.
Осъзнавайки това, трябва да имате пълна вяра в себе си. Ако все още се съмнявате в себе си, и това е човешко
качество. Искам да кажа, че едно куче знае, че е такова; то не се съмнява, че е куче или котка, нали? Или пък един
тигър знае, че е тигър и знае какви способности има. Само човешките същества, заедно с другите глупави качества,
имат това, че могат да се съмняват в себе си. И качеството да се съмняват ги е превърнало в страхливци. В Сахаджа
Йога не бива да се съмнявате в себе си. Ако продължавате да се оплаквате “Майко, все още правя това, все още правя
онова...”, тогава какво ще стане? Е, освободете се от това. Искам да кажа, как да реша проблема ви ако искате да
мъкнете маймуна на гърба си и все още я мъкнете? Освободете се от нея и край. Толкова е просто. Това е отговорът
на Моята обикновена логика. Защо искате да носите маймуната и да дойдете и ми кажете: “Майко, аз нося
маймуната.”? Аз мога да я видя. Махнете я от главата си, махнете я от гърба си. Много е просто, вие сте Сахаджа йоги.



Ето какво Аз открих при руснаците. Всъщност те нямат никакви “маймуни”. Много е учудващо. Мисля, че там изобщо
няма “маймуни”. Никакви, у нито един от тях. Никакви лични проблеми, никакви обществени проблеми, никакви други
проблеми, нищо. Те не дискутират нищо. Можеха да кажат: “Правителството ни е такова.” Нищо подобно. Трябва да им
е втръснало от всичко. Много начетени хора, много добре образовани, с много сериозни професии, много смирени,
много сърдечни. Те просто искаха Реализация, това беше всичко. Казаха: “Вие дойдохте тук, за да ни освободите.” Те
дори докосваха сарито Ми, докосваха местата, където съм стъпвала. Просто си представете. Кой им е говорил за
вибрации? Аз никога не съм им казвала, че съм Ади Шакти. Как Ме разпознаха? Те развиха тази сила в себе си, тази
шрадха. В тази страна никога не са говорили за Бог. Те имат някои глупави хора с църкви и подобни неща, ислямски
организации, но повечето от хората са толкова силни и съдържанието им се проявява. Представете си, всеки път
когато има програма, дори сега на последствията, присъстват поне хиляда души. В Англия не можем да съберем дори
хиляда души за Деви Пуджа. А те идват от хиляди мили разстояние, от Сибир, от други места. Запазват си места,
защото залите се дават срещу заплащане. Макар и Сахаджа йогите да не вземат пари, за залите се плаща. Но
посредствеността - да бъдат в периферията, да не постигат резултати, да не си дават зор – това не е пътят на Сахаджа
йогите. Не е нужно да убиваме демони, не е нужно да участваме в някаква война, да се сражаваме като воините, които
се биеха за Деви. Нищо такова. Просто отстранете негативността от вас, летаргията от вас, да постигнете резултати.
Ние рецитираме мантри, знаем силите им, но те трябва да бъдат постоянна събудени. За това, казвала съм ви го сто
пъти, трябва да медитирате. Не да медитирате, като че ли играете голф, не по този начин. Боготворенето на Ади Шакти
е нещо сериозно, то трябва да се прави с пълно разбиране и посвещение. То не е нещо механично, не е игра. То е много
фино и специално. Не може да бъде описано с никакво действие. То е просто много дълбоко чувство. Никое друго
чувство не стига такава дълбочина. Вие трябва да медитирате с това чувство. А после вижте резултатите. Много хора
казват: “Майко, направих това, направих онова, но въпреки това...” Така е, защото не сте достатъчно дълбоки.
Въпросът не се състои в това колко се молите, колко думи използвате в молитвата, а колко дълбоко сте се свързали с
Нозете на Божественото. Това е важно. И така, днес ние трябва да разберем как Деви със сабята си пронизва сърцето
ни, така че цялата негативност да си отиде и по този начин Тя иска да посади лотоса, за да установи там Шива. Тя иска
да отстрани цялата тази вътрешна грозота, както една операция, но направена така деликатно и красиво. Вие дори
няма да я почувствате. Онзи ден някой Ми даде книга за Деви. Там вибрациите са наречени “спън”, което означава
пулсации. Без съмнение това е правилно, а на санскрит се нарича Анахата, което означава “без трептения”. Но четейки
тази книга, имах чувството, че все обикалям в кръг, обикалям, лутам се нагоре, надолу, скачам от едно значение на
друго. Как може да бъде разбрана такава ужасна книга! Аз съм казвала всички тези неща и много повече от това и
хората го разбират толкова лесно. Казвам ви, ако прочетете две страници от тази книга, ще получите главоболие. И е
особено забележително как цялото познание за Сахаджа Йога идва при вас толкова красиво. Ако рецитирате
мантрите, те ще ви дадат обяснения, които понякога Аз чувствам, че нямат нищо общо с Реалността. Но дори и да
имат, са толкова косвени, толкова сложни. Аз бих казала, че Ади Шанкарачарйа го осъзна и затова се отказа от
намерението си да напише трактат, и каза: “Да опростим нещата, да напишем възхвала на Майката и да приключим.
Ако възхвалявате Майката, получавате всичко.” Но това не е така, откривам, че не е така. Разбирате ли, хората са
големи “експерти”. Те могат да бъдат просто като едно радио да възхваляват, да възхваляват, без нищо да влезе в
сърцето им. Вие трябва да развиете тази дълбочина. В Сахаджа Йога ние работим чрез сърцата си, а не чрез мозъците
си. Вие трябва да развиете такова сърце, което получава в себе си величието на другите хора. Но хората могат много
лесно да видят какво не е наред с другите, а не искат да видят какво не е наред с тях. Всеки интелигентен човек може
да види това, не е нужно да има Реализация. Но мъдрият вижда какво не е наред с него самия и разчита на себе си;
сигурен е в себе си, защото е мъдър. Той не се съмнява, знае, че е мъдър. Той знае какво не е наред с него и какво
трябва да се направи. Така че днес работата на Богинята е много различна, както можете ясно да разберете. Разбира
се, символично Тя е същата, но е станала много фина, много фина. Първата й работа е да унищожи негативността,
която продължава да съществува, както знаете. С влизането на повече светлина, невежеството ще изчезва все
повече, тази светлина ще се разпространи и цялата тъмнина ще си отиде. Но вие сте светлината, вие трябва да я
запалите, трябва да се погрижете за вашата светлина и да я направите вечна. Това е една работа, която вие вършите -
красивата работа на Богинята. Вие я вършите, разпространявате светлина, просветлявате хората. Негативността
около вас не е толкова опасна, колкото онази във вас. Днес тя е станала по-фина, негативността е станала по-фина. Тя
влиза във вашето същество. Внимавайте! Тя може да ви катурне по всяко време. Дори и една неправилна стъпка,
изкачвайки се нагоре, и можете да се озовете долу. Затова човек трябва да бъде бдителен, без напрежение. Трябва да



бъдете бдителни, без напрежение. Пробуденото ви внимание расте, когато светлината влезе във вас и вие започвате
да разбирате. Веднага разбирате: “О, това е то. Аз правя това и това, значи...” И знаете как да го поправите, знаете как
да го оправите и веднага се заемате с това. Както когато речем, нещо е паднало върху едно хубаво сари и вие
незабавно го изчиствате. По същия начин трябва да бъдем много, много внимателни, това се нарича Дакша. Това
беше работа на Богинята преди. Богинята даваше просветление и бдеше за вас. Тя пазеше като тигрица своите деца.
Те се молеха, изпълняваха Пуджа, правеха някакъв хаван вкъщи, а Богинята седеше и ги закриляше от идващата
негативност, от идващите ракшаси, убиваше ги. Тя правеше това. Но този етап е отминал. Сега Тя влиза във вас.
Затова вие трябва да унищожите вашата негативност, да станете мощни като вашата Майка. Никаква негативност не
може да ви засегне, така че можете да давате Реализация. Вие имате тази сила и можете да виждате по-добре вашите
недостатъци, отколкото другите. Вие се опитвате да ги отстраните, защото те са против вашето благо, против вашето
духовно извисяване. Никой няма полза от тях. На колективно ниво нещата просто се постигат автоматически. Вие не
бива да се тревожите. Стига се до крайна точка и човекът си отива. Както един слепец, който тича по отвесна скала и
скача от нея. Вие не трябва да се тревожите твърде много за това. То просто функционира, виждали сте, че
функционира по този начин. Друго ваше качество е – вие вярвате, че Богинята работи чрез вас. Тя живее във вас. Вие
имате силите, които са проникнали във вас. Можете да утешавате хората, можете да ги лекувате, можете да им дадете
спокойствие, блаженство. Но Богинята е сътворила нещо във вас, Тя ви е дала блаженство, вие сте станали
блаженство. Както, да речем, от едно климатично устройство получавате хлад. По същия начин вие излъчвате
блаженство и го предавате на другите. Но ако го нямате, как ще го предадете на другите? И така, един Сахаджа йоги
трябва да бъде блажен като Богинята. Тя има много краен характер, както вероятно сте разбрали. Тя може да бъде
изключително жестока и изключително нежна. Както двете раги, които слушахме вчера. Тя би могла да бъде
изключително груба, изключително груба, отвъд всякакви човешки очаквания и би могла да бъде изключително мека.
Така че не е нужно вие да имате грубостта. Нещата ще се изработят. Тази част е запазена за Божественото. Вие просто
се отдайте на другите неща. Нека Божественото се погрижи за грубостта. В края на краищата Божественото също
трябва да върши някаква работа. Ако вършите цялата работа, какво ще прави то? И така, Божественото ще се погрижи
за тази работа. Вие трябва да се наслаждавате, както се наслаждава Богинята. Наслаждава се на спокойствието си, на
блаженството си, на всичко, на Творението си, на децата си, на тяхната Любов. Тя се наслаждава на всичко. По същия
начин трябва да се наслаждавате. Вие трябва да знаете всичко, да имате много широки познания и не е нужно нищо
повече, а само най-много да кажете: “О, Боже, моля Те, пази ни!” Поне това направете. Дори и да не го кажете, всичко е
наред, за вас ще се погрижат. Божественото работи зад сцената, вие не го виждате; То е там, невидимо е. А вие сте на
сцената. Те (божествата – б.пр.) се грижат как да се концентрира светлината, какво да се направи, какво трябва да се
промени. Те подготвят всичко, за ваше удобство. Така че не е нужно да вършите цялата работа. Свършете вашата
работа, играйте вашата роля, кажете диалозите. Това е ваша работа. Нека те (божествата – б.р.) да си свършат
работата. Те работят много добре, имат отлична позиция, експерти са. И така, да оставите някои неща в ръцете на
Божественото – това ние наричаме отдаване. Ако това се направи, повечето от вашите работи ще се уредят като по
чудо. Ще се смаете. “Майко, как се постигна този резултат? Никога не сме го очаквали. Как се оправиха нещата?” Има
една много, много голяма сила, която работи - силата, енергията, която е източник на всички енергии, която е
сътворила тази велика Вселена, която е създала Майката Земя, слънцето, вас – много деликатно. Тази сила работи и
се грижи за вас; гордее се с вас, че сега вие сте на сцената. Положението е такова, днес ние се молим на Богинята:
“Помогни ни да се преборим с негативността в нас. Дай ни Твоя тигър, за да се борим. Дай ни Твоя лъв, за да се борим.
Нека водим борба срещу всички тези ужасни животни в нас, срещу всички тези ужасни неща, витаещи в нас, тези
ужасни наши обусловености и да се освободим от тях.” Ако се наблюдавате, (ще видите, че – б.р.) все още имате
обусловености. Много са. Разбирате ли, ако погледнете, те са покрити с много тънка завеса и вие не ги виждате. Но те
са там. Нека тигърът да влезе във всички тези дълбини и да ги открие, а вие ще се радвате, яздейки коня, яздейки
лъва, яздейки тигъра. Както Богинята. Защо не?! В края на краищата децата получават цялото наследство на Богинята,
нали? Така че цялото наследство е на ваше разположение. Но вие трябва да го заслужите, в смисъл, трябва да знаете,
че сте достойни за това. Това е всичко. Вие просто трябва да знаете, че сте достойни и че можете да постигнете
резултати. И така, днес сме отново тук, за да направим тази Пуджа, която щеше да се състои в Пърт, но някак си не
стана там. Вие имате късмет, че тя се провежда тук, при вас. Нейното естество е по-дълбоко, по-фино, като вашата
кръв, защото казват, че през тези седем дни Богинята трябва да бъде червена, с цвета на кръвта. Първият цвят, който
виждате в утробата на вашата майка, е червеният. Той е сигурността. От едната страна е червеният плащ, от другата –



сигурността. Така че сигурността е за вас, около вас. Където и да отидете, тя присъства. Просто я почувствайте.
Трябва да кажа, няма съмнение, че вие сте влезли в Царството Божие. Всички вие сте влезли, така прекрасно сте
установени там. Нека Бог ви благослови!
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Прекланям се пред всички търсачи на истината. Трябва да знаете, че истината е това, което е. Не можем да я
осмислим с човешкото си съзнание. Не можем да я подреждаме, не можем да я манипулираме, не можем да я
организираме. Тя е това което е, била е и ще бъде. И какво представлява истината? Истината е, че сме заобиколени
или сме проникнати, или сме захранвани, обгрижвани и обичани от една много фина енергия, която е енергията на
Божествената любов. Втората истина е, че ние не сме това тяло, този ум, тези обусловености, това его, а сме Духа. Не е
нужно да приемате сляпо това, което казвам, защото сляпата вяра води до фанатизъм. Но подобно изследователи,
трябва да държите ума си Буден и да изпитате върху себе си, това което казвам, и ако е вярно, трябва откровено да го
приемете. Благодарение на науката, ние знаем толкова много за нашата цивилизация, за нашия напредък. Това е
напредъкът на дърво, избуяло твърде много нагоре, но ако не познаваме корените си, ще бъдем унищожени.
Следователно е важно да познаваме корените си. И това, бих казала, са нашите корени. Както може да видите, в нас
има седем центъра и тези фини центрове са разположени по протежение на гръбначния стълб и в мозъка. Те се
грижат за нашите физически, умствени, емоционални и духовни нужди. На физическо ниво те се проявяват като дават
енергия на нашите плексуси, които се грижат за разрешаване на физическите ни проблеми. Отдясно, енергията, която
се доставя по тази жълта линия, финият канал, който наричаме Пингала Нади – той доставя енергия за нашите
физически и умствени дейности. Така че, това е силата на действието в нас, която също подхранва дясната
симпатична нервна система. Другият канал, който виждате отляво е каналът, чрез който желаем, използваме нашата
енергия за нашето желание. И така, това е силата на желанието и се грижи за нашите емоции. Също така тя е
отговорна за нашите обусловености. В края си тези два канала създават две структури: тази от дясната страна
преминава в ляво и жълтия балон, който виждате е егото, е балонът на егото, което имаме; а този отляво, който
обуславя нашият ум е балонът на суперегото. Когато израстваме, до дванадесет годишната си възраст, двете
(структури) напълно се съединяват и меката част на главата ни се втвърдява напълно. И така, в нас има трета енергия,
която е в центъра и тази централна енергия е, която ни е направила човешки същества. И тези центрове са
крайъгълните камъни в нашата еволюция. Следователно, остава да се осъществи последния скок. Стигнала е до
лимбичната област. И така, единственото, което остава е да премине през меката кост на главата и да излезе над нея,
което представлява истинското Кръщение. Кръщението не е нещо изкуствено – това е реално събитие. Но енергията,
която го прави, наричаме я „спяща енергия“, в триъгълната кост, известна като сакрална. Това означава, че гърците са
знаели, че това е свещена кост, която нарекоха „сакрум“. Тази енергия трябва да се издигне и да премине през
областта на фонтанелата и да ни свърже с онази фина Божествена сила, която досега не сме усещали чрез човешкото
си съзнание. По този начин ние се свързваме с тази Божествена сила и започваме да я усещаме на върха на пръстите
си. В Корана е описано, че „По време на Възкресението ръцете ви ще проговорят, и ще свидетелстват относно вас.“
Тоест започвате да усещате собствените си центрове – това са пет, шест и седем центъра – и те показват какво не е
наред с вас, вътре във вас, какъв е проблемът. Също така можете да почувствате хладния полъх да излиза от главата
ви, хладеният полъх на Светия Дух. Защото тази спяща сила, наречена Кундалини – „кундала“ означава „навивки“ – е
силата на чистото желание в нас. [Обезпокояване от мъж в публиката] Той какво казва? Ах, знаете ли, това е резултат
от напрежението, от напрежението в съвременното общество. Толкова много подобни неща се случват. Хората не са
спокойни. Та казвам, че дървото е надраснало себе си: трябва да намери своите корени. В Америка казват, че
петдесет и пет процента от хората страдат от ужасна нервност, и най-малко тридесет процента от хора са
шизофреници. Това е много опасно нещо. Ако не разбираме колко деликатно сме създадени и да осъзнаем, че сме
човешки същества, епитомът на еволюцията, ще изпаднем в големи затруднения. Може да се опитаме да избягаме от
реалността, но реалността ще има влияние върху нас. И така, в нас съществува този вид механизъм. Следователно
това е жив процес на еволюция, и трябва да разберете, че ние не плащаме за живия процес и дори не можем да го
обясним, защото когато вземете мъничко семенце и го поставите в Майката Земя, то покълва спонтанно, от само себе
си. Вие не плащате нищо на Майката Земя. И когато покълне, израства като дърво и произвежда хиляди семена. Така
че, в това малко семе е заложена цялата информация, за всичко, което предстои да сътвори. Как работи, никога не си
задаваме този въпрос. Приемаме всички тези неща за даденост. Дори не си задаваме въпроса как това чудесно око е
направено подобно камера, и как вътрешно сме програмирани подобно компютри. Виждате, че това е цветът; не
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трябва да мислите за това – това е. Чрез нашите сетивни органи, как откриваме неща: никога не бихме го поставили
под въпрос. Но, за да си отговорим на всички въпроси, трябва да се превърнем в Божествен компютър. И затова
трябва да сме свързани с Източника, наричам ги осъзнати; хора, които са себереализирани, хората, които са духовни.
Когато чрез това събитие вниманието се просветли, тогава можете да видите абсолютната истина. Както, ако
предположим, че държите змия и е тъмно, и някой казва, че е тъмно, „Но вие държите змия в ръката си. Мога да я
видя." Той ще каже: „Не, мисля, че е въже.“ Сега, ако включите светлина, той веднага ще я хвърли. По същия начин,
когато вниманието се просветли чрез Духа, първата природа, вродената природа на Духа е, че проявява абсолютната
истина. Вие веднага ставате толкова могъщи, че незабавно се отказвате от всички онези навици, които са
разрушителни за живота ви – незабавно. Виждала съм в Лондон хора, които се отказват от наркотиците за една нощ,
алкохолизъм, всякакви неща. Бях изумена от начина, по който работи. Това е вашата собствена сила вътре във вас; тя
просто е там, съществува. Няма никакво задължение, просто една запалена свещ може да запали друга свещ. Така
става. И трябва да работи – иначе, както ви казах, ние сме на ръба на унищожението. Оставете настрани нещата като
наркотици и други, които вземете, за да избягате от реалността, има толкова много болести, които са се появявали и
възникват, че ще ни бъде много трудно да съществуваме на тази Майка Земя след известно време: екологични
проблеми, неувереността в живота, несигурността, която е в нас. Имаме толкова много обусловености. Как да се
отървем от тях? Как да се пречистим? Това днес е много голям проблем. И заради това мисля, че е важно да получим
нашата Себереализация. Ние казваме „моето, моето тяло, моята ръка, моят ум, моето его” – но кое е това „мое”? Кое е
„Аз“-ът зад това? И също, когато лекарите говорят за автономната нервна система, те не обясняват какво е това авто,
кой е този авто. Казваме „автомобил“ – значи има шофьор зад волана, шофира колата. Но кой кара тази кола? Това е,
което трябва да открием. И това „авто“ е Духът в нас. Докато не се установи връзката с Божественото, всички други
усилия наистина са безплодни. И затова много хора Ме питат защо всички религии воюват помежду си, защо хората,
които вярват в Бог, се бият помежду си, защо са толкова греховни, защо не са толкова добри. Причината е, че все още
не са открили истината. Просто да вярваш в някакъв Бог или да принадлежиш към някоя религия изобщо не те прави
религиозен: всеки, който следва някаква религия може да извърши грях. Няма обвързаност. Но когато Кундалини се
издигне в тази зелена област, която виждате – ние я наричаме празнота /войд/: Това е зоната, която е като мост. Това
е много знаково, като преодоляването на морето от Моисей; по същия начин, това е изграждането на мост. И когато се
осъществи тази връзка вие може да прекосите този океан от илюзия, както казваме. Но всъщност този океан от
илюзии представлява десетте валентности в нас. Имаме десет валентности, десет дхарми, десет – нашата вродена
природа като човешки същества. Така че, когато кундалини се издигне в тази област, тя просветлява тази област и
човек, който е осъзната Душа не прави нищо лошо. Той не мами, не подкупва, той не е уплашен. Той е толкова смел,
той е толкова състрадателен, той е толкова динамичен, той е толкова любящ. Това е възможно само когато вашата
религиозност е вродена. Докато това не се случи, религията отвън, религията, създадена от човека, не може да ти
даде това, което е обещано. И затова хората са изненадани от това, че има голяма разлика между практиката и
предписанията в религията. Всяка религия казва, че „Вие трябва да търсите себе си.“ Така че, нямаше нищо лошо във
всички пророци, въплъщения, всички светии. Всички казаха едно и също. Но ние сме пропуснали същината. Всичко е
насочено или към парите или е на интелектуално ниво, интелектуално изследване. Чрез интелектуално изследване
достигате точката, в която осъзнавате, че не сте стигнали до реалността. И така, какво трябва да направим? И това е
много голям подарък за съвремието, който беше обещан преди много време. Вече е описано в нашите Пурани, че по
времето на тези модерни времена, наречени Кали Юга, Парамачайтаня или тази Всепроникваща сила ще стане
активна - означава, че има Крута Юга, която ще стане активна – и в този период хиляди хора ще получат своята
Реализация. Дори в Библията са казали, че е така, доста малко хора… Йоан – Йоан в своето „Откровение“ пише, че това
ще са ограничен брой хора, но ние вече преминахме тази граница. И толкова много хора трябва да станат Реализирни
души. Днес това е много важно и е толкова лесно – Сахаджа. „Саха“ е „със“, а „джа“ е „роден“. „Роден с теб“ е правото
да станеш едно с Божественото, единението с Божественото – това е йога. „Йога“ не е нищо друго освен да бъдеш
съединен с тази Божествена сила. Това е йога; всички други неща са спомагателни. Този съюз води до нови
измерения в нашата централна нервна система. В еволюцията ние винаги развиваме ново измерение. По този начин
вие развивате ново колективно съзнание, чрез което можете да почувствате другите хора, техните центрове. Седейки
тук можете да почувствате центъра на някой – някой, който е мъртъв, дори можете да почувствате неговите центрове
и да разберете какъв е бил: реализирана душа ли е бил или не? Можете да разберете за всеки един, седейки тук, дали е
бил реализирана душа или не. Трябва просто да мислите за него, да поставите ръцете си така. Ако сте реализирана



душа, можете да почувствате по върховете на пръстите си какъв е проблемът. И, ако някак знаете как да коригирате
тези проблеми, вие ще се отървавате от собствените си болести и от болестите на другите, от собствените си
проблеми и от проблемите на другите. Първо влизате в състояние на ума, което наричаме „безмисловно съзнание“.
Когато пресечете този център на Агия, който е поставени в оптичната хиазма, оставате в съзнание без мисли. Вие
осъзнавате, но няма мисъл. Каква благословия е това! Да кажем, че тук виждам килим, той е красив и докато го
гледам, ако започна да мисля „Какъв хубав килим!“ Ако е Мой, ще е много голямо главоболие, защото ще си помисля:
„Надявам се да стигне до дома, вече е застрахован, не е изгубен, не е повреден” – най-различни притеснения относно
този килим. Слава богу, че не е мой, така че ще го гледам, все още мислейки колко трябва да платя за да го взема, от
къде мога да го взема - появяват се всякакви такива мисли. Но, ако го погледна без никакви мисли, тогава радостта
от създаването му, за когото и да е предназначен, започва да се излива върху мен, като красив поток от радост.
Каквото и да е вложил художникът в него, цялата му радост започва да се излива, този мир и тази радост се изливат в
мен, когато не мисля за това. Мисленето побърква човека, създава много проблеми. Прекаленото мислене също е
разточителство. Както утре ще ви разкажа за втория център, който имаме тук - утре, за втория център, от колко
болести се разболявате чрез мисленето. Онзи ден бях в радио предаване и господинът ме питаше: „Как мога да се
отърва от диабета си? Казвате, че това се случва, когато много мислим.“ Аз казах „Да." Защото в Индия, ако на село
трябва да пият чай, се слага толкова много захар, че лъжицата трябва да застане вертикално! И никой не боледува от
диабет. Но хората, които водят заседнал начин на живот, които много планират – имам предвид най-вече, да речем,
чиновници, дипломати, политици – те са много уязвими. Каква е причината за това - което утре ще ви обясня - как
получаваме всички тези болести; защото мислим твърде много и не можем да спрем да мислим. Но засега трябва да
разберем, че всички сме или надясно или наляво. Не сме в центъра. Бих казала, че центровете са разположени по този
начин: отляво и отдясно, и лявата и дясната страна се свързват, за да направят център. Сега да предположим, че сте
десностранен – означава, че използвате твърде много вашите физически или умствени способности, вие планирате
бъдещето, вие сте много футуристичен – тогава започва извличане на енергия от този център и започва да се движи
наляво,(Шри Матаджи се коригира) надясно, започва да се движи надясно. В същото време, ако нещо се случи в
лявата страна и получавате придърпване, скъсва се. Тогава сте уязвими към болести, които наричаме
психосоматични, защото тази е соматичната, а тази е психото. И тези заболявания не могат да бъдат излекувани.
Защото, ако някой е лекар, той не познава психологията; ако някой е психолог, той не познава медицината. Искам да
кажа, че имаме лекари за едното око и друг лекар за другото око! Стигнахме до това ограничение при
специализациите. Това е наука за интеграцията. Не е наука за специализация, а за интеграция, защото това е едно
тяло, което има нос, очи, уши, всички залепени за едно тяло. И това е една личност и ние трябва да се справим с тази
личност като цяло. Но, ако започнете да го третирате като един /лекар/за носа, един за ушите, няма да проработи.
Така че, когато тази кундалини се издигне, през тези центрове, тя ги връща към нормалното, към баланса, интегрира
ги един с друг и ги свързва с източника, от където навлиза енергията. И ето как ставате много динамични, не се
уморявате, чувствате се много млади, никога не усещате възрастта си, а сте изключително състрадателни и мили и
обичате да правите добрини на другите. Толкова много имам да ви кажа! Сега, Сахаджа Йога работи в четиридесет
нации, и работи много добре. Най-изненадващото място беше СССР. И сега хората казват: „Майко, Вие работите от
двадесет години на запад и едва миналата година отидохте в СССР, и имате повече сахаджа йоги отколкото по целия
свят.” Не, и в Индия, разбира се, имаме много повече, защото знаят за това, не са били невежи, така че всичко е наред
– трябва да забравите за Индия. Не знам какво им е толкова специалното, че можаха да видят това толкова ясно. И
една от спънките на Сахаджа Йога е това, че не можете да платите за нея. И това наистина, мисля е голямата пречка,
защото един господин от Би Би Си в Англия ми каза, че англосаксонският мозък не може да разбере нещо, което може
да се направи без пари. Казах: „Кой е направил този мозък, Бог или някой друг?" Много е изненадващо! И дори отидох
в Торонто – не, в Бостън – и казаха: „Колко Ролс Ройс-а имате?" Казах: „Нямам, защото не получавам никави пари.
Всичко, което имам, е на съпруга ми.” Те казаха: „Тогава не се интересуваме. Трябва да сте в бизнеса.“ Това е много
шокиращо, такова отношение към Божественото. Казах: „Колко пари платихте на Христос?“ Днес също имаше въпрос
от едно радио, и те Ме попитаха: „Вие не взимате никакви пари, тогава как пътувате?" Казах: „Досега, без съмнение,от
доста време пътувах с парите на съпруга ми. Но сега имаме толкова много сахаджа йоги и те имат малко
самоуважение и не плащат на мен, те плащат на туристическите агенти, не на Мен. Те не искат да плащам за тях –
иначе утре ще кажат „Добре, плати и за храната ни!“ Искам да кажа, че всеки уважаващ себе си човек може да разбере
това. Така че, ако някой не взима пари, те стигат до там, че Аз дори трябва да плащам за тяхното спасение, идвайки



при тях трябва да платя залата, трябва да платя всичко. Този вид мислене - О, това не е всичко, всички вие не сте
англосаксонци, надявам се! – Не мога да разбера. И затова не се стигна до нужната точката на разбиране. Напротив,
трябва да кажа, че руснаците са много смели хора. По време на войната те станаха много силни. Напротив, в други
страни, където има война, виждам, че те са станали много нервни, много уплашени. И веднага те стигнаха в Сахаджа
Йога до разбирането, че не можете да платите за това. Те можеха да го разберат, че не можете да платите, защото
това е жив процес. Това е такава мъдрост, която проблясва изведнъж. Няма да повярвате, в Англия години наред, се
борих със седем хипита - четири години: Бомбардираха ме с въпроси – прекалено беше! Бях на път да се откажа. Те
просто си помислиха, че ще бъдат атакувани. И това е причината да нападнат всички светци, всички въплъщения и
всички пророци. Но сега се надявам, че всички осъзнават, че сме в беда. Всички сме в беда. Не знаем какво ще се
случи на следващия ден. Може да се разболеем от рак, може да попаднем в друга неприятност. Може да имаме
някакъв проблем, за който не знаем. Не сме сигурни в бъдещето си. Така че, е по-добре да получим нашата специална
енергия, която е вътре в нас; ние получаваме просветление; нещо, което ще ни направи много по-мъдри, по-здрави,
радостни и знаещи. „Познанието“ не означава това, което знаете чрез ума си, но което усещате върху централната си
нервна система. Това е, за което всички казаха, че е настъпило времето - наричам го времето на разцвет. Има хиляди
и хиляди, които могат да получи Реализация. Такава голяма благословия е, че можем да получим масова Реализация!
На първо място, на Дървото на живота щеше да има само един или два цвята, но днес е времето на разцвета.
Всъщност е Денят на Страшния съд, но „Време на разцвет” звучи по-добре– по-обещаващо е. Надявам се тази вечер
всички да получим реализация и да се радваме. Бог да благослови всички ви! Въпрос относно Духа. „Духът
разграничава ли добро и зло, любов и омраза, или просто реагира?“ Отговор: „Духът е източник на знание, абсолютно
знание; източникът на мир, източникът на мъдрост, източникът на радост, източникът, който просветлява нашето
внимание. В нас е заложено толкова много. Трябва да му позволим да ни просветли, нали?“ Сега мисля, че трябва да
спрем с въпросите, защото има едно нещо: доста съм добра в отговарянето на въпроси. Ще отговоря на всичките ви
въпроси, но с това не мога да гарантирам, че ще получите реализация. Мога да отговоря на повечето от вашите
въпроси, но не мога да гарантирам Реализацията ви. Реализацията трябва да се постигне. Така че, дори и да не сте
успели да зададете някои въпрос, забравете това. Можете да ги донесете утре записани, и бих искала да им отговоря,
когато утре дойдете. Ако ми ги дадете предварително ще отговоря. Но, точно сега мисля да кажете на ума си да не ви
безпокои повече с въпроси. И затова поисках да задавате въпроси, за да не ви дойде изведнъж на ум и да кажете: „О,
ти не зададе този въпрос. Как може да получиш Реализация?“ Така, че най-важното нещо е да получите своята
Реализация. И така, нека да я получим сега. Отново, Аз не мога да ви я дам насила. Трябва сами да поискате това.
Моля, тези, които искат да я получат, трябва да останат тук. Това ще отнеме само десет минути и утре отново ще
поработя върху това. Много е просто, много лесно. Но онези, които не искат да я получат, не трябва да остават в
залата. Не е редно, не е учтиво. Така че всички, които искат да я получат, са добре дошли. В самото начало има две
условия, за които трябва да ви кажа. Първото, както ви казах и преди, е че трябва да забравите миналото. Трябва да
си простите и да знаете, че изобщо не сте виновни. Всички тези идеи, които ви се вменяват, че сте грешници, че сте
виновни, вие сте такива и онакива, е защото искаха да печелят от това. Не е и нужно да страдате. Значи, преди всичко
трябва да осъзнаете, че трябва да си простите и трябва да имате самоуважение и трябва да сте много приятно
настроени към себе си, защото ще влезете в Царството Божие. Това е първото условие. Второто условие е, че трябва
да простите на всички. Някои ще кажат, че е много трудно да се прости. Но, независимо дали прощавате или не, вие
нищо не правите. Това е илюзия. Но, ако не простите, в действителност попадате в ръцете на хора, които искат да ви
измъчват. Най-добре е да им простите, да забравите за тях. Прости и забрави! Не започвайте обаче да броите на колко
хора трябва да простя, какви грешки са направили – нищо подобно. Просто кажете „Прощавам на всички“ – само това
- и готово. Защото Божественото е океанът на прошката, това е много мощен океан от прошка, и не можете да
направите нищо, което Божественото да не може да прости. И щом кажете „Прощавам“, Божественото го взима в свои
ръце; не бива да се притеснявате. Нали? Това са двете условия, които да спазим; мисля, че са много прости. Трябва да
събуем обувките си, за да получим помощта на Майката Земя. Това е много важно. Трябва да поставите лявата си
ръка към Мен ето така, по удобен начин върху вас - можете да ги държите в скута си, както ви е удобно. Това означава,
че желаете да получите своята Реализация. Така че, през цялото време я дръжте по този начин. А с дясната ръка ще
подхранваме нашите центрове. С дясната ръка ще дадем енергия на нашите центрове. Ще научите и как самите вие да
издигате вашата Кундалини. Трябва да се направят две неща: вашата Кундалини ще бъде издигната; както и ще
почувствате, ще знаете как да усещате центровете в себе си и как да ги коригирате. Ще работим само по лявата



страна. Поставете лявата си ръка към Мен. Първо ще ви покажа, всъщност той ще ви покаже, какво да се прави и след
това ще трябва да затворите очите си. Първо ще поставим ръка на сърцето си. В сърцето живее Духът. После ще
трябва да сложим ръката си върху горната част част на нашия корем, от лявата страна. Това е центърът на вашето
усъвършенстване, създадено от велики учители. След това трябва да поставите дясната си ръка в долната част на
корема отляво, който е много важен център и проявява чистото познание върху вашата централна нервна система.
След това трябва да вдигнете ръката си по-високо, отново върху горната част на корема от лявата страна. Натиснете
го силно, в центъра на усъвършенстването ви. След това отново върху сърцето си. И после на ъгъла между врата и
рамото – от предната страна, не от задната, а отпред – и обърнете главата си надясно. Този център е много важен,
защото блокира много често, особено на запад, защото хората през цялото време се чувстват виновни. И поради това
хората получават спондилоза и ангина и всички заболявания, свързани с летаргични органи. Моля, сложете ръката си
тук, възможно най-назад и завъртете главата си надясно. Сега вдигнете дясната си ръка и я сложете напречно на
челото си, и се опитайте да наведете главата си бавно надолу, опирайки се на ръката си. И сега го притиснете от двете
страни, както го правим, когато имаме главоболие. Това е центърът на прошката към другите. След това трябва да
свалите ръката си, и да я поставите върху задната част на главата си където е зрителният лоб, тук отзад. А сега
вдигнете главата си нагоре, доколкото е възможно, като я облегнете на ръката си. Това е центърът, където трябва да
поискате прошка от Божественото без чувство за вина – за ваше удовлетворение. Протегнете ръка, изпънете дланта
си и поставете центъра на дланта си точно отгоре на областта на фонтанелната кост, която е била мека в детството
ви. А сега, моля, наведете главата си възможно най-надолу. Изпънете пръстите си назад, изпънете ги колкото е
възможно повече. Натиснете скалпа. Натискайте бавно по часовниковата стрелка, седем пъти. Трябва да движите
скалпа, не толкова ръката си, колкото скалпа, седем пъти по посока на часовниковата стрелка. Бавно! Наведете глава.
Това ще трябва да направим. Това е всичко, нищо повече. Това е единственото нещо, което трябва да направим.
Можете да свалите очилата си, ако искате, защото ще си затворите очите и това може да помогне и на зрението ви.
Сложете удобно лявата си ръка към Мен. Поставете краката си на разстояние един от друг. А сега, сложете дясната си
ръка на сърцето и затворете очи. Тук наум, трябва да ми зададете един много важен въпрос. Вие Ми задавате въпрос,
както бихте попитали компютъра. Можете да Ме наричате „Шри Матаджи“ или „Майко“, както ви харесва. „Майко, аз
Духът ли съм?“ Задайте въпроса наум, а не на глас. Три пъти попитайте наум, не на глас, „Майко, аз Духът ли съм?“
Трябва само да попитате наум. Ако сте Духът, вие ставате свой собствен водач, вие ставате свой собствен господар,
вие ставате свой собствен гуру. Така че, сега преместете надолу дясната си ръка, върху горната част на корема
отляво. И тук трябва да зададете друг въпрос, три пъти, не на глас, а наум: „Майко, аз духът ли съм?" – ах! „Майко, аз
свой собствен господар ли съм?“ „Майко, аз свой собствен водач ли съм?“ Задайте този въпрос три пъти. „Свой
собствен водач ли съм?“ Казах ви, че уважавам вашата свобода и чистото познание не може да ви бъде дадено
насила. Така че, моля, поставете дясната си ръка в долната част на корема и кажете шест пъти: „Майко, моля Ви, дайте
ми чистото познание.” Не мога да ви насилвам. Трябва сами да пожелаете. Веднага щом помолите за чистото
познание, Кундалини започва да се движи нагоре. Така че, сега трябва да подхранваме центрове, които са по-нагоре, с
нашата увереност. Вдигнете дясната си ръка в горната част на корема. Натиснете го силно от лявата страна. И тук, с
пълна увереност, трябва да кажете десет пъти, наум, не на глас, "Майко, аз съм свой собствен водач." Моля, кажете
това десет пъти: „Майко, аз съм свой собствен водач." От самото начало ви казах, че най-великата истината за вас е,
че вие не сте това тяло, вие не сте този ум, вие не сте тези обусловености, емоции, нито това его, а вие сте Духът. Вие
сте чистият дух. Така че, сега вдигнете дясната си ръка върху сърцето и попитайте или кажете с пълна увереност,
дванадесет пъти: „Майко, аз съм Духът“. Просто го кажете без никакво колебание. Кажете го дванадесет пъти, моля.
За ваше сведение трябва да знаете, че Божествената сила е източникът на знание, е океанът от знание, е океанът от
любов. Това е океанът на мира и океанът на блаженството. Но преди всичко това е океанът на прошката. Така че, не
можете да извършите никаква грешка, която да не може да се разтвори от силата на този океан от прошка. Затова,
моля, издигнете дясната си ръка на ъгъла между врата и рамото, плъзнете я колкото е възможно по-назад и обърнете
главата си надясно и с пълна увереност, моля кажете шестнадесет пъти, с пълна увереност, в сърцето си: „Майко, аз
изобщо не съм виновен.“ Добре. Както преди ви казах, трябва да простите на всички и онези, които казват, че е трудно,
трябва да знаят, че това е един мит, независимо дали прощавате или не. Но, ако не простите, тогава попадате в грешни
ръце и сами се измъчвате. Така че, моля, простете –напълно на всички, без да броите на колко души трябва да
простите, какво трябва да простите - но просто кажете, като вдигнете ръката си и я поставите напречно на челото си,
накланяйки надолу главата си възможно най-много, облягайки я на ръката си. Моля, кажете искрено, моля, кажете,



"Майко, прощавам на всички." Моля, кажете го, моля кажете; иначе по-късно за мен ще е трудно: трябва да изчистя
Агията на всички и това също отнема много време. Така че, най-добре е да го кажете от сърце. В края на краищата
няма да пропуснете своята Себереализация заради това. Сега поставете дясната си ръка отзад на главата и я
облегнете върху ръката си. Тук трябва да кажете за собствено удовлетворение, „О, Божествена сила, ако съм направил
някакви грешки, моля Те прости ми." Но не се чувствайте виновни, не бройте грешките си, не мислете за тях. Като цяло
трябва да кажете: „О, божествена сила, моля да ми простите, ако съм направил някакви грешки или нещо нередно,
нещо против Теб.” Сега опънете дланта си, изпънете дланта си и поставете центъра на дланта си върху областта на
фонтанелната кост, която е била мека в детството ви. Сега правилно наведете главата си надолу. И тук изпънете
пръстите си назад, доколкото е възможно. Моля, изпънете ги назад. Това е много важно. А сега притиснете скалпа си
и го движете бавно, седем пъти по посока на часовниковата стрелка. Тук отново да спомена, уважавам свободата ви и
не мога да ви наложа Себереализация. Така че тук трябва да кажете седем пъти, навеждайки главата си правилно и
като я натискате силно, движейки ръка, седем пъти: „Майко, моля Ви, дайте ми моята Себереализация.” Моля,
помолете седем пъти, моля. [Шри Матаджи духа в микрофона.] Сега свалете ръцете си и ги насочете към Мен, малко
по-високо. Сега, поставете дясната си ръка така. Наведете глава и проверете дали излиза хладен полъх от главата ви.
Но не я докосвайте - над главата си, над главата си. Някои хора го усещат по-далече. Така че, просто се опитайте да
усетите дали излиза хладен полъх от главите ви. Сега, не се съмнявайте, че е климатик или нещо подобно – главата ви
не може да е станала климатик! Така че уверете се сами. Насочете лявата си ръка към Мен. Сега отново наведете
глава и проверете дали от вашата глава излиза хладен полъх. Добре? Сега отново поставете дясната си ръка над
главата и отново проверете дали над главите ви има хладен полъх. Може също да е горещ, няма значение. Може
първо да излезе топлина и след това хлад. Няма значение, ако е горещо, няма значение. Сега, насочете двете си ръце
към небето по този начин. Наведете се назад и Ми задайте следния въпрос. Три пъти можете да Ми зададете въпроса,
„Майко, това хладният полъх на Светия Дух ли е? Майко, това всепроникващата сила на Божествената любов ли е?
Майко, това Парамачайтаня ли е?“ Задайте всеки един от тези въпроси три пъти. Сега отпуснете ръцете си. Гледайте
Ме без да мислите. Можете да го направите. Тези, които са усетили хладния полъх в своите ръце или над областта на
фонтанелната кост, независимо дали е хладно или горещо, моля, вдигнете и двете си ръце – и двете. Да видим. Вижте
масово е, ето вижте – прекрасно! Нека Бог да ви благослови! Прекланям се на всички вас, защото сега започнахте
своя живот на светци. И всички, които не са го получили, също не бива да са разочаровани. Напротив, ако времето
позволява, бих искала да се срещна с хората, които са усетили хладния полъх, а които не са го усетили може да дойдат
от тази страна и сахаджа йогите могат да работят върху тях. Утре пак трябва да дойдете, за да се установите. Също,
онези, които искат да се срещнат с Мен, могат да дойдат и да ме видят, защото има малко време и същевременно
можем да послушаме музика. Сега, не мислете за това. Ако започнете да мислите, ще загубите това усещане. Просто
не мислете за това; това е отвъд ума. Благодаря ви много. Благодаря ви. Прекрасно! О, Благодаря ви! Какви красиви
цветя! Бихте ли преместили това, бих искала да се срещна с хората. .
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Какъв ентусиазъм по целия свят!

Целият Сидни, мисля, е затрупан от вашите цветя. И толкова хубави думи, картички и писма, и прекрасни стихове, и
децата пеят толкова хубаво. С думи не може да се изрази това ликуване и това чисто усещане на щастие. Вие имахте
нужда от Майка, която да ви гледа, да се грижи за вас и да съумее да ви трансформира с много мъдрост. На всеки
Рожден ден откривам, че сърцата на Сахаджа Йогите също се разрастват и те вече не са капки, а са част и частица от
океана. И самият океан ще ги направи силни и ще си грижи за тях. Океанът ще ги подхранва. И същият този океан ще
ги води. Затова връзката между капката и океана трябва да бъде напълно установена. Ограничеността на капката
трябва напълно да се разтвори във величието на океана.

С грижа и благи думи можем да задълбочим колективността, и с искреното желание да сме колективни. Желанието за
колективност трябва да е много искрено. Така ще започне това разрастване на вашата същност. На първо място е
нужна искреност към самите вас. Разбира се, понеже идваме от състоянието на капка - от една капка, от една
ограничена капчица, от тази фаза - то отново и отново затъваме в тези ограничения. Но ние трябва да виждаме своята
мечта какво ще бъдете след това, какво искате да бъдете след това. Така самата ви искреност към идеята, че искате
да сте колективни, ще счупи всички бариери. Ако сте честни във всяко намерение, във всяко нещо, то забравяте
времето, забравяте труда, забравяте всичко, искате да го постигнете дори в дребните неща. Откъде идва искреността?
Две неща изработват искреността.

Първо, трябва да видите за себе си какво е Сахаджа Йога, какво ви е дала тя. Дала ви е Реализация, дала ви е това
разширено виждане, дала ви е колективно съзнание, дала ви е съзнание без мисли и съзнание без съмнение.
Направила е от вас една нова личност, както яйцето става птица. А сега сте птица и не можете да се върнете обратно в
черупката. Осъзнайте добре какво е направила за вас Сахаджа Йога, също така какво сте постигнали с нея -
постигнали сте познанието, познанието за Кундалини, което беше тайно познание през всичките тези години, напълно
тайно познание. Никой не знаеше за нея, всичко беше скрито. Вие имате цялото познание за Кундалини, напълно ясно,
без да сте ходили в никакво училище или университет. Без да сте ходили в никакви лаборатории, вие сте направили
този експеримент, открили сте какво е Кундалини. Видели сте със собствените си очи, видели сте издигането на
Кундалини, дали сте Реализация на хората. Вече сте почувствали не само хладния полъх на Светия дух, но сте
почувствали и своите собствени сили.

Видели сте, че наистина сте станали много различни от това, което сте били, в познанието и разбирането си на нещата.
Познанието е винаги с вас и вие сте опълномощени да издигате Кундалини на другите, което не е правено от никой от
великите светци на миналото, от никой велик гадател и махариши, от всички тези велики хора, живели преди. Само
много, много малко хора имаха тази способност да издигат Кундалини през онези години, а вие я имате. Вие
разбирате какво са чакрите и можете да поставите диагноза, дори децата го могат. Това, което не разбираме, е
толкова велико! На човешко ниво не знаехме нищо за него. Не бяхме дори и чували думата “Кундалини”! И за толкова
кратко време станахте толкова знаещи! Това е благословията на Сахаджа Йога. Когато видите колко много познание
притежавате и и как действа светлината на вашето внимание, тогава виждате толкова много благословии, които
действат, и как автоматично, без да правите нищо, постигате резултати, и сте удивени; и не знаете как е станало, как се
е изработило.

Изведнъж – „Бях там и това се случи”. Изведнъж – „бях там и онова се случи”. Как? Този океан във всеки един момент,
във всички подробности изработва нещата. Всички тези случки би трябвало да ви отворят очите за факта, че вече не
сте като обикновените човешки същества, че сега сте мъдреци, че сте светци. Цялата ни нагласа трябва да се
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промени. Толкова много човешки същества още са животни - виждате ги как убиват, как се държат, дори още не са
истински човешки същества. Ние живеем с тях, виждаме ги всеки ден - те не само че са престъпници, но и са с много
ниско ниво на култура. Можем просто да ги наречем животни. После има други човешки същества, които са
наполовина животни и наполовина хора.

А има и човешки същества, които са истински човешки същества, които са търсачи. Разбирането за това, което сте
постигнали в Сахаджа Йога, би трябвало веднага да ви направи да осъзнаете какво сте вие. И когато всичко това ни се
е случило, автоматично трябва да станете много искрени в това отношение, трябва да почувствате, че наистина сте
постигнали нещо, че има нещо толкова велико и трябва да сме искрени, на ментално ниво също трябва да се
чувствате така. И така първото нещо, което правите, е да чувствате ментално, да почувствате на умствено ниво, че е
толкова важно, че е толкова, така важно, толкова ценно. Ставате много искрени в това отношение. Но втората част е
различна - в нея вие виждате нещо, знаете нещо и започвате да отваряте сърцето си за него. Във втората част трябва
да отворите сърцата си. Искреността идва от отвореното сърце; ако сърцето ви не е отворено, не можете да сте
чистосърдечни. Какво значи сърцето ви да не е отворено? Нека да видим.

Вие сте родени отново, вие имате Реализация. Така че това е в известен смисъл вашият рожден ден. Но при
нарастването на вашето познание и разбиране не сте останали в крак със сърцето си. Каква е причината за това?
Какво държи сърцето ви така? Можете да установите много лесно, че сърцето управлява тялото ви, управлява мозъка
ви, всичко. Понеже когато сърцето спре, всичко спира. Но ако мозъкът спре да мисли, сърцето няма да спре. Сърцето
е най-важното нещо и то управлява цялото ви същество. А ето че този скъпоценен инструмент, който е много фин и
също подвижен, е като камък.

Как ще тупти? Когато казваме: “Уголемете сърцето си”, това означава, че вкаменелостта на сърцето ви трябва да се
разтопи. Но как се вкаменява то? Трябва да стигнем до корените на това. То става като камък, защото сърцето
контролира мозъка. Както има седем аури около вашия мозък, така има седем аури около вашето сърце. И всички
тези аури контролират аурите на мозъка. А в мозъка, както знаете, се намират двете институции – егото и
обусловеностите, които започват да притискат мозъка твърде много. В резултат всички тези аури са притиснати. Така
аурите, които обграждат сърцето, също биват притиснати.

Но мозъкът може да мисли: „Да, това е много добре. Аз знам как да издигам Кундалини, как да правя това, всичко
знам.” – казва частта. Не става на камък в буквален смисъл, може да мисли. Всеки с каменно сърце може да мисли.
Като Хитлер. Мозъкът не е засегнат от обусловеностите или егото до такава степен, че да стане като камък, да не
може да мисли. Ако има твърде много его... ако е егото, тогава човекът може да стане глупав, но мисли, да, мисли.
Наистина оглупява. Всеки, който е егоист, чиято Агнйа е блокирала, става глупав човек, няма съмнение. Виждате го в
поведението му – каквото и да говори, каквото и да се опитва да прави, той е толкова претенциозен и оглупял.

Всеки мъдър човек вижда, че това е един голям глупак. Така откриваме, че мозъкът е покрит от суперегото, но това не
прави човека да е с каменен мозък. Напротив, прави човека глупак, а не човек с каменна глава. И такъв глупав човек
може да разправя всякакви работи. А вие веднага ще разпознаете колко е глупав, никак не е трудно. Другата страна
са обусловеностите в ума. Това е дори още по-зле, много е коварно. Понеже ако някой има обусловености, не може да
се измъкне от тях. Такъв човек не се самоизтъква, но е потаен и мозъкът му е покрит от идеи, които са а-Сахадж.
Например, един човек, като видя как на пуджа мия ръцете Си и раздавам тази вода, каза: „Защо вземате тази вода от
измиването, в която Майка си е измила ръцете?”.

Другите му отговориха: „Майка има толкова силни вибрации в Своите ръце, че когато ги мием, вибрациите проникват”.
О, той не можеше да го повярва! Понеже обусловеностите са, че когато си миеш ръцете, от тях излиза само мръсотия.
Те не са способни да мислят за вибрациите. Всякакви такива обусловености има в мозъците на хората. Заради тези
обусловености, те не могат да чувстват със сърцето си. Мислят за това по много лукав начин, казват лъжи, говорят
глупости и се опитват да ви убедят, че са прави. Те не са глупави, ами са идиоти. Говорят като идиоти. И вие приемате
тази идиотщина!



В това няма мъдрост. И така единият е глупак, а другият – идиот. Един Сахаджа йоги стои между двамата. Значи,
обусловеностите извращават мозъка, но не го превръщат в камък. Това, което го прави камък, е, ако се е родил с
някакво умствено увреждане и не може да мисли; иначе мозъкът продължава да мисли. Било с обусловеностите, било
с егото, той продължава да мисли. Подобен мозък не би трябвало да засегне сърцето, защото сърцето засяга мозъка.
Но аурите, които се проявяват от сърцето, започват да се замъгляват и да изчезват. Аурите около сърцето са много
чувствителни и усещат: “Няма смисъл да излъчваме светлина към мозъка”. Стават все по-малки и по-малки и така
сърцето се смалява.

Понеже губят целта на съществуването си, те стават все по-малки и по-малки. В резултат сърцето се смалява.
Казваме, че някой няма сърце, или че е много малодушен, или още че има “каменно сърце”. Всичко това се случва
заради обусловеностите и егото на човешкия ум и последиците се усещат от сърцето, което става каменно, понеже
сърцето е нещо много чувствително. Мозъкът не е толкова чувствителен. Ако пуснете нещо меко във водата, то се
втвърдява, но ако пуснете във водата камък и го варите – не. И така сърцето, тъй като е много чувствително и фино,
става като камък, сякаш се сварява на горещите вълни на мозъка. И става като един много твърд камък. Не знае да
каже и една хубава дума. Постоянно обижда хората, като говори неща, които не (бива да) се казват, и все си мисли:
„Какво да кажем, та да нараним още някого?

Какво да опитам, та да подведа още някого?” Защото то има една подмолна нагласа. Откъм егото сърцето се
замразява от това его и после сърцето си мисли – не мисли, а не може да излъчва никакви аури към мозъка. Мозъкът
започва да си мисли: „Край с въздействието на сърцето. Сърцето не може повече да ни контролира.” А сърцето си
мисли: „Сега всичко ще правя само”. Искам да кажа, главата казва това. И сърцето се смалява и се вкаменява. Не
действа. Така мозъкът взема връх. Мозъкът взема връх и мозъкът започва. Мозъкът започва сам да действа по
неразбираем за нас начин.

Такива хора се държат като животни, държат се като сатанински изчадия, стават жестоки и изобщо не знаят как да
кажат нещо хубаво на другите. Изпълнени са с фалшива гордост, и продължават да нараняват, да обиждат другите,
докато срещнат някой като тях самите и така и двамата се сриват. Това е единствената им препънка, иначе досега
щяхте да сте свършени. Но понеже двама души с его не могат да са заедно, те взаимно се неутрализират. Така, слава
богу, сме спасени от тях. Така тези две обусловености, които фактически са в мозъка, тези две условия замразяват
сърцето и също така свеждат до нула обсега на сърцето, тогава мозъкът започва да се самоутвърждава. Затова не
знаем как да сме добри с другите, как да сме мили, грижовни, как да сме благи, да успокояваме, да закриляме. Това
сме го наследили. Вече имахме каменно сърце, когато дойдохме в Сахаджа Йога, а мозъкът ни е пълен или с его, или
със суперего. Сега с издигането на вашата Кундалини, можете да изчистите главата си, най-напред.

Чистосърдечието ще дойде, когато Кундалини се задвижи и докосне вашата Брахмарандра, която е седалището на
вашето сърце, и ще се разрасне. Тогава сърцето царствено се завръща, идва си и отново управлява мозъка. А когато
сърцето се завърне, веднага откривате, че тези хора, на които се сърдехме, с които не си говорехме, които не искахме
да ги знаем, изведнъж ставаме приятели с тях; няма никакъв проблем. Хората са ви наранявали по много начини.
Цялото това зло и всичко останало просто изчезва. И ставате толкова мили и прекрасни. Станало е това, че
Кундалини е докоснала вашата Брахмарандра, където се намира седалището на сърцето. И щом се отвори, сърцето ви
също се отваря и се пробужда. То си казва: „Какво? Позволило съм на този мозък да ме управлява?

Как се осмелява да ми се налага?” Просто се нахвърля на него. И сме виждали как хората изведнъж се променят и
това е толкова забележително. Ето например един американец Ми каза: „Майко, след Реализацията толкова се
промених, станах много благ човек, а преди никога не се интересувах от чичо си или от когото и да е”. Срещнал го на
някакво празненство и му казал: „Здравей, чичо!” Чичото го погледнал. „Как си, добре ли си?” Преди никога не говорел
така. После отишъл да го види: „Добре ли си, чичо? Всичко наред ли е? Мога ли да направя нещо за теб?” Казал му
такива хубави неща. Чичото попитал: „Какво е станало с теб? Да не си пиян?



Как така ми говориш толкова мило? Не мога да повярвам”. Ето така става. Затова трябва да разберем, че всички тези
неща може лесно да се изоставят, понеже сме ги придобили. Можем да свършим с тях, понеже сме ги придобили.
Няма нужда да са целия ни живот, всичките ни връзки. Така и егото, и суперегото могат да бъдат разрушени, щом
сърцето се пробуди. Когато общуваме с хората, трябва също да разчупваме леда, като разговаряме с тях по много мил
начин. Да си казваме: „Не, не вярвам, че този човек е толкова лош. Нека се погрижа за него, може и да е добър.

Виждаш ли, не мисля, че е толкова лош”. Много лесно е за хората да приемат, че някой е лош и когато започнат да
приемат подобно нещо, те сякаш изграждат крепост, в която живеят, и си мислят, че са най-добрите и никой друг не е
добър. И така цялата общност, цялото общество, цялото човечество е проядено от тези идеи. А Сахаджа Йога е
единственият начин това да се излекува. Сахаджа Йога е единственият начин с това да се свърши. И това трябва вие
да го изпълните, да разберете, че искреността може да дойде само ако издигнете вашата Кундалини отново и отново и
отворите вашата Брахмарандра. Тогава сърцето ви ще се събуди. Ще стане много будно и ще се погрижи за вашия
мозък, който непрекъснато мисли, мисли ли мисли като луд. И щом това се случи, тогава ще осъзнаете, че сега сте
навлезли в съзнание без съмнение. Отношението между двете трябва да бъде разбрано напълно.

Най-напред, властта на сърцето или – можем да кажем - властта на сърцето е предизвикана, принизена, сведена до
нула. Тогава мозъкът се възцарява и започва да ни управлява. „Аз мисля...”, „Аз смятам...” – тоест мозъкът, егото. Ако
можехте да изоставите „Аз мисля...”, „Аз искам...” - всичко ще бъде наред. Трябва да си кажете: „Аз искам... – не е в
това работата. Това тяло го иска”. Разграничете се. Постепенно се отделяте от всички тези ситуации, като не казвате
никога: „Аз искам...”. Трябва да кажете: „Това тяло...”, „Тази ръка...”, „Тази глава...” Започвате да се разграничавате. И
щом се разграничите, всички тези бариери на егото и суперегото ще изчезнат.

Но всъщност много е лесно да се отървете от тях. Много е лесно да се отървете от тях. Само като издигнете вашата
Кундалини и вашата Брахмарандра се пробие. Това е най-голямото постижение, което имате - че можете да разчупите
вашата Брахмарандра и да свържете вашата Кундалини с Всепроникващата сила. Затова винаги казвам, че трябва да
медитирате и да бъдете в съзнание без мисли, тогава се получава. Не обръщайте толкова голямо внимание на външни
неща. Разбира се, в известен смисъл вие сте отговорни за Сахаджа Йога, защото сте честни по отношение на това. Не
можете да се насилвате. Така че ви казвам отново, претеглете вашата искреност. „Доколко съм честен по отношение
на Сахаджа Йога?” Някои хора с голямо лекомислие казват: „Майко, бях глупав, бях объркан”.

Не можете да говорите така! Не можете да говорите така, защото дължите тези неща на Сахаджа Йога. Всичко
дължите на Сахаджа Йога, сега. Това е нов живот за вас. Така че не можете да казвате: „Бях объркан” или „Бях глупав,
бях тъп, направих го”. Кажете си, че не можете да го правите. Майка наистина е работила много и напълно искрено,
така че не можем да бъдем неискрени за това. Не искаме да сме лицемери. Това е лицемерие, чисто лицемерие.
Казвате нещо и правите друго.

Ако имате поне малко чувство на благодарност и на себеуважение, то никога не бива да казвате: „По погрешка го
направих, Майко.” или „Бях объркан, бях наивен, бях глупав”. Това показва, че сте много посредствена личност и
нямате чувство на благодарност към Сахаджа Йога, нито към себе си. Но най-важното е, че Аз нямам нужда от
Сахаджа Йога че Сахаджа Йога нямам нужда от вас. Вие имате нужда от Сахаджа Йога. Сама по себе си Сахаджа Йога
е цялостна. Няма нужда от вас. Тя е нещо цялостно и ще остане такава, абсолютно. Нейното собствено положение,
статусът, достойнството й ще останат непокътнати. Но ако трябва да получите нещо от това, трябва да го изработите.
Както ако трябва да донесете вода от река Ганг, трябва да имате съответния съд, който да е достатъчно дълбок, за да
поеме водата.

Но ако вземете камък, какво ще донесете с него? Обаче Ганг си тече. Тя е това, което е. Има цялото си пълноводие. Не
се променя, защото сте взели камъни. Така че сега трябва да разберете, че трябва да издигате своята Кундалини
толкова пъти, колкото можете. Старайте се винаги да държите вниманието си в Кундалини. Вижте къде е проблемът.



Изчистете го, изчистете го напълно. Вижте къде е проблемът и издигнете вашата Кундалини много пъти, вижте дали
тя тече добре през областта на вашата фонтанела, така че сърцето ви да се разширява. Това е един вид механичен
процес, може да се каже.

Но вие и това не правите. Ако бяхте го правили, сърцата ви щяха да са се разширили. И самите вие щяхте да казвате:
„Майко, сърцето ми е станало голямо като Азия”. И тогава виждате чудото на сърцето: как то излъчва вибрации, чрез
които ставате толкова състрадателни, така действени, прекрасни хора и толкова честни спрямо Сахаджа Йога. Моля
ви да отворите сърцата си днес за тази пуджа. Бяхте много радостни и щастливи. И сърцата ви трябва да са се
отворили, понеже съм видяла, че Сахаджа йогите имат много широко отворено сърце за Мен, но за себе си го нямат.
Ще направят всичко за Мен, но нищо за себе си. Ще работят от сутрин до вечер, за да украсят залата, да направят
всичко. Сигурно са Ми изпратили всички тези цветя не знам от къде си.

Но ако им кажа: „Медитирайте за себе си”, това няма да го направят. Или „Постигнете го за себе си” – и това няма да
направят. Това е положението. Така че вместо да хабите цялата си енергия да украсявате всички тези неща, вие
трябва да украсявате себе си вътре в себе си. С искреност, с хубави мисли за себе си, че вие сте способни, абсолютно
надарени хора и можете да използвате вашето въображение, вашия ум, съобразителност, всичко, което мислите, че
имате, за да намерите начина, да намерите начина - пак казвам - за да бъдат сърцата ви широки. Това е посланието на
днешния Рожден ден, за целия свят, понеже почувствах как целият свят днес беше като едно голямо туптящо сърце.
Отговорих на последното обаждане и дойдох тук. Отвсякъде се обаждаха, валяха цветя, чудесни и прекрасни неща се
казваха. Всичко е тук. И Аз съм потопена в него, направо потопена, това е твърде много за Мен.

Такива мили, сладки неща за децата, от децата, такива неща от жените, някои много, много хубави неща от мъжете, и
беше удивително как тези хора сияят от радост, задето днес е Моят Рожден ден. По същия начин моля ви да считате,
че имате рожден ден всеки ден и трябва да издигате вашата Кундалини през цялото време и да я държите все
по-високо и по-високо. Колкото повече се отваряте, толкова повече нишки от Кундалини ще се издигат и толкова
повече ще се отваря сърцето ви, ще се събужда и ще става все по-могъщо. И с едно отворено, голямо и могъщо сърце
можете да имате власт вашия мозък, който ви дава всички тези странни идеи. Надявам се, че това ще се случи тази
година тук и хората ще се постараят да си поставят за цел да имат големи сърца. Широко сърце не значи глупост, не
значи това. Широко сърце значи сърце, в което можете да Ме поставите. Аз съм голяма личност и трябва да имате
много широко сърце, за да мога да пребивавам в сърцето ви. Това е голямо сърце и такова трябва да имате всички.
Ако това се случи, тогава всичко ще се изработи много добре.

А за отдадеността: вие трябва да знаете как да се отдавате и да знаете как да пазите това, което не е отдадено,
понеже се отдавате по такъв начин, че напълно разширявате сърцата си. Поставете Ме там и задръжте цветята си при
вас, за да Ми ги дадете, когато имате пълен контрол над себе си. Така че имате вашите емоции, вашите чувства като
цветя, които трябва да задържите у себе си, които са част от същия океан на сърцето ви. И когато сте готови, всичко е
направено; ако целият дом е готов, донесете тогава цветята, емоциите, хубавите неща, прекрасните неща и ги
подхранвайте. Трябва да се научите, мисля, трябва да има книги за това как да казваме хубави неща на другите.
Трябва да се опитаме да намерим някои такива книги или да напишем книги за това как можем да казваме хубави
неща, как да се грижим за другите, как да ги накараме да почувстват нашата любов, израза на любовта и този труд,
подобна книга наистина ще помогне на хората да разберат, че това е хубаво да се каже. А когато кажете нещо хубаво
на другите, то хубавото се връща към вас, както съм ви казвала, както вълните, които докосват брега, се връщат и
тогава се чувствате много щастливи. Продължавайте да казвате неща, които са мили, които са приятни; това много
ще се цени. А ако го казвате искрено, а не за да се подигравате на някого или просто да кажете нещо, само за да сте
повърхностно добри, като: “Благодаря, благодаря, благодаря”, а нещо от сърце - както се казва - тогава ще се учудите,
че сърцето на другия човек ще се отвори и от това отворено сърце към вас ще се понесат прекрасните цветя на
емоциите. От една страна, трябва да разширите сърцето си, а, от друга страна, трябва да запазите и предпазите всички
прекрасни, мили, нежни чувства във вас, които сте поели отвсякъде, и после да ги излеете в подходящия миг.

Това е цяло изкуство. Така тези цветя първо бяха в градината и се пазеха там. В точното време бяха донесени тук.



Така те се чувстват по-удостоени, понеже са използвани в подходящото време. По този начин и ние трябва да сме със
себе си в сърцето си, тъй като човешките същества са нещо много фино и прекрасно и за да ги разкрасите, трябва да
казвате прекрасни неща. Езикът не е, за да казва груби неща, да се надсмива над другите, да им се подиграва, а за да
каже нещо, което е толкова хубаво, че и другият човек да попие тази красота. Виждала съм хората да казват такива
хубави неща, които са останали в ума Ми. И си казах: “Кога ще имам възможност да ги кажа на другите?”. Помислете
си само: “Това беше много хубав израз”, “Колко хубаво нещо казаха. Чудесно.

Къде да го използвам?”. Като ходя по магазините и видя нещо: “А, това е хубаво. Ще подхожда за определен човек.
Нека да го купя.” По същия начин, като видите и чуете тези хубави чувства, емоции и слова, какво трябва да
направите? Събирате ги, всички тези неща, пазите ги и ги използвате в подходящото време и на подходящото място.
Това е мъдростта на Шри Ганеша. Невинните хора са най-искрените хора, невинните хора. Онези, които са умни и
хитри, не могат да бъдат искрени, понеже се наслаждават на своето хитроумие, радват се на така наречения си
“бляскав ум”. Никога не могат да бъдат. Тези, които са простодушни, които са любящи, за които любовта е по-важна от
всичко останало, само те могат да говорят хубави неща искрено.

Днес исках да ви кажа много неща, как се чувствам на този Рожден ден в Австралия, но казах ви, думите не могат да
го изразят. Защото, вижте, Австралия е толкова далечна страна. Да дойда тук, с толкова хора, които седят и пеят
“Свагата Агата”... Това е невероятно, невероятно, понеже Аз не съм ви дала пари, вие не сте Ми дали пари и не сте
длъжни да казвате нищо подобно. Но не само че го правите, но и му се наслаждавате. Това е нещо велико. Вие му се
наслаждавате и това е показателно – когато сърцето е голямо, тогава каквото и да правите за другите, се
наслаждавате. Радвате се да правите хубави неща. Радвате се да казвате мили неща. Трябва де имаме подбрани
букети от хубави думи, трябва де имаме подбрани емоции, които да сме способни да изразим едни към други. И така,
от този ден нататък, трябва да кажа: започнете с това, че от 1990 г. през цялото време ще говорим хубави неща едни
на други, през цялото време; и просто дръжте отворени ушите си, дръжте отворени очите си и когато имате
възможност, когато чуете нещо такова, запазете го в ума си и го използвайте повторно.

Днес съм така омаяна и това е твърде много за Мен, наистина, просто не мога да повярвам, че има толкова много
Сахаджа йоги в Австралия, която е тъй далече. Сега вие имате отговорността. Вие имате отговорността да сте честни
спрямо Сахаджа Йога и ако правите всичко искрено, никога няма да помислите за такива абсурдни спорове, каквито
съм слушала преди. Просто ще си мислите: „Ние обичаме Майка и сме, трябва да сме заедно, трябва да се обичаме
едни други и през цялото време да си казваме хубави неща едни на други, така че любовта да нараства”. Всичко друго,
всеки друг, който се опитва да говори разни неща или да разбива нещата, или да разбива нечие сърце, върши само
грях. Това е грях. Да се разбива сърцето на един светец е най-голям грях и те ще бъдат наказани за това. Всички вие
сега сте светци и мъдреци, трябва да се уважавате едни други. И не само това, но и би трябвало да се наслаждавате на
вашата искреност. Това е начинът, опитвам се да ви кажа: наслаждавайте на вашата искреност.

А всички тези глупави мисли, ако идват в главата ви, ги изхвърлете. Защото чух толкова спорове тук и там и си
помислих: “Какво е това? Това Сахаджа йоги ли са или обикновени хора от улицата?”. „Това станало... децата... онова
станало...” и подобни. Сега и за децата. Винаги съм ви казвала: изпратете децата си в Индия. Във всички случаи сте
били егоистични по отношение на тях. Знаете, че не се развиват добре. Затова ги изпратете в Индия. Тук сте отворили
сърцата си, защото целият свят е ваш родственик, целият свят е ваше семейство.

Където и да отидете по цял свят, ще срещнете хора, които ви обичат, грижат ще се за вас и ще направят всичко за вас.
Тоест, да знаете, че на всяко място някой седи и само чака да ви посрещне като свой! Точно сега си мислех: „Тези
музиканти отиват в Сингапур. Какво ще стане? Къде ще отседнат?”. Голям проблем, опитвам това и онова. Изведнъж,
като направих бандан, позвъня Бала. Бала Ми каза: „Не, всичко е наред. Ще кажа на майка ми. Тя ще се погрижи за
тях”.

И проблемът е решен. Всички подобни проблеми, всичките ви проблеми могат да се разрешат, защото сте искрени, но
ако сте неискрени, ще срещате само неискрени хора и ще пропадате, ще пропадате в собствената си преценка и в



преценката на другите. И за вас няма да има място в Сахаджа Йога. Няма място за неискрени хора в Сахаджа Йога,
така че постарайте се да развиете вашата искреност. Издигайте вашата Кундалини колкото можете повече пъти.
Задържайте я тук. Задържайте я в Сахасрара и гледайте сърцето ви да се отвори. Това е най-добрият начин. Питаха
Ме: “Как да отворим сърцата си?”. Казах: “Вземете ключа”.

Не знам как да им го кажа. Отворете сърцата си” означава просто да издигнете вашата Кундалини, задръжте я в
Брахмарандра и вижте как Брахмарандра се отваря. Не само това, но и виждате как, като разширявате сърцата си,
като сте мили с другите, как се чувствате. Има някои хора, които не говорят много, не се срещат с другите,
резервирани са. Живеят сякаш във въздуха, такива хора трябва да знаят, че трябва да има някакви бадхи, някакви
бхутове, които им седят на главите, иначе това е много неестествено поведение за един Сахаджа йоги. Казах ви
толкова много неща днес, защото мисля, че грижовността, любовта, вниманието, мъдростта и търпението трябва да се
попият Щом съм ви Гуру, щом съм ви Майка, вие трябва да попиете тези качества. За всичко се безпокоя. Ако някой е
в беда, се безпокоя. Старая се да премахна проблемите от този човек. Ако някой има проблем, Аз просто...това остава
в съзнанието Ми, докато не реша проблема.

И ви казвам също честно, например, за децата ви, казвам ви за жена ви, за съпруга ви: „Това и това не е наред. Това и
това трябва да се поправи”. Понеже Ме е грижа за вас. Такова трябва да е отношението ви към Сахаджа йогите,
Сахаджа Йога и това толкова много ще ви укрепи, защото когато вие се грижите, затова и другите се грижат. Можете
ли да си представите какво е за една индийка като Мен да има толкова много хора, които се грижат за Мен? Защо
трябва да се грижат за Мен в края на краищата? Добре, вие сте Сахаджа йоги, но има и хора, които не са Сахаджа йоги,
казвам ви, които Аз - те не са Сахаджа йоги - познавам още от детинство, Мои познати, близки – те всички се грижат за
Мен! Само за това, че Аз се грижа за тях, че се безпокоя за тях. Който Ми каже за някакъв проблем, той е в главата Ми,
залепя се като пощенска марка. Докато не разреша проблема, все мисля как да го уредя.

А Аз нямам никакви Свои проблеми. Така и вие не трябва да имате никакви свои проблеми. Само тогава можете да се
справите. Сега всичко ясно ли е? Нека Бог да ви благослови! Догодина, надявам се, всички вие ще бъдете за Моя
рожден ден в Индия. Ще организираме програмата на тура така, навярно ще може да стане. Трябва също да видим
дали не можем там да направим нещо, за е по-евтино, да падне цената. Трябва да видим много неща. Можем да го
направим.
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Днес дойдохме тук, за да направим пуджа на Шри Ханумана.

Той е голяма личност в нашето същество и Той управлява целия път от Свадхистана до мозъка ви. И Той осигурява
необходимото водачество, от което се нуждаем за нашите бъдещи планове, или в нашите умствени занимания. Той ни
ръководи и защитава. Както знаете, Германия е място, където хората са много активни, много десностранни,
използват мозъка си твърде много и също са много ориентирани към машините. Много е изненадващо как божество
като Шри Ханумана, който е вечното дете - защото Той е прилича на маймуна, Неговата глава е глава на маймуна, а не
на слон - така че Той е вечното дете и е Този, който контролира Дясната страна на човешките същества. Беше му
казано: „Ти трябва да контролираш Слънцето”. За начало Той трябваше да контролира слънцето, слънцето, което се
намира в хората; ако има твърде много слънце, тогава Той трябва да се опита да го контролира и да го охлади, да го
успокои. В крайна сметка Той беше дете, така че веднага щом се роди и разбра, че трябва да се грижи за слънцето, си
каза: „Защо да не го изям цялото?”. Така че тръгна, насочи се към тялото на Вирата и изяде Сурйа. Тогава навярно са
му казали: „Не, не , не, не.

Ти трябва да го контролираш. Не трябва да го слагаш в стомаха си!” - защото Той си беше помислил че ще може, да
контролира по-добре слънцето ако то се намира в стомаха му. Така че красотата на Неговия характер е в това, че Той е
дете, и детското поведение на Шри Ханумана трябва да контролира Дясната страна, ако имаме десностранна майка
или десностранен баща. Обикновено десностранните хора получават деца, обикновено. Те се твърде десностранни,
така че дори когато имат деца, не са харесвани от децата, защото нямат време за тях и през цялото време са много
строги към тях, крещят им, викат им, не знаят как да се държат с децата. Или пък са прекалено снизходителни, защото
винаги мислят: „Аз никога не съм имал това, така че нека го дам на детето.” Та този краен тип хора, които са
десностранни, трябва да имат Ханумана, който не е нищо друго освен дете. Той е много нетърпелив, нетърпелив да
свърши работата на Шри Рама. Шри Рама е личност, която е - бих казала - пълна с баланс, абсолютно. Той е
доброжелателният цар, когото Сократ описва. Така че Той се нуждаеше от някой, който през цялото време да върши
работата, или да удовлетворява нуждите Му или да Му помага - като секретар, може да се каже; и Шри Ханумана е
този, който беше създаден за тази цел.

Та Шри Рама /Шри Матаджи има в предвид Шри Ханумана/ беше такъв помощник; имам предвид, че не можем да
имаме такава дума за Него. Можем да кажем, че Той беше такъв слуга на Шри Рама - дори слугите, както знаете, нямат
толкова голяма преданост към своя господар. Можем да кажем подобно на куче или на кон, но и те нямат такава
отдаденост към Шри Рама. Така че когато порасна, Той получи нау, „девет”, сидхи, навадха садхи. Девет сидхи получи
Той. Тези сидхи са такива, че Той можеше да стане голям, можеше да стане толкова тежък, че никой да не може да го
повдигне; Той можеше да стане толкова сукшма, така че никой да не може да го види, Той можеше да стане толкова
фин, така че никой да не го вижда. Това са деветте сидхи, които получи Той. Така че Шри Ханумана контролира с тези
девет сидхи хората, които са прекалено десностранни. Сега, как може Той да контролира човек, който е много
забързан в живота си? Това, което Той прави, е да контролира движението на човека, прави така, че да го накара да
намали скоростта си.

Прави краката му много тежки и така човекът не може да бърза толкова. Или пък прави ръцете му много тежки, така
че човекът не може да работи толкова много с ръцете си. Така че Той може да даде огромна летаргична тежест на
човек, който е много десностранен. Той има и други сидхи, които са много интересни: може да удължава своята - Той
няма много оръжия, само Неговата гада (боздуган) в едната си ръка - и може да удължава своята опашка колкото си
иска и с нея да хваща хората. Не трябва да ползва ръката си. Седейки тук долу, Той може да стигне с опашката си
навсякъде. Ако пожелае, може просто да направи от опашката си планина и да седне върху нея. Той притежава всички
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тези маймунски номера, или както и да ги наречете, вижте, а всички тези неща, които са вътре в Него, са за да
контролират преди всичко човека, който е изключително десностранен. После Той може да лети във въздуха. Той
няма никакви криле, но може просто да лети във въздуха.

Това означава, че Той може да стане толкова голям, че количеството въздух, което измества Той, да тежи повече от
Неговата собствена маса - също като принципа на Архимед, ако знаете принципа на Архимед - Той става толкова
голям, че тялото му започва да плава във въздуха, подобно на лодка, така да се каже. И Той може да лети във въздуха,
а летейки, носи послания от един на друг, по етера. Сега финото на етера, което имаме, е под ръководството на Шри
Ханумана. Той е този, който контролира, или Той е Господарят на етера, на финото на етера, или - можем да кажем -
причината за етера, и чрез Него етерът предава съобщения. Всички съобщителни средства, които познавате, като тези
вътре в нас, а също жлезите с вътрешна секреция, които хипофизата използва, жлезите с вътрешна секреция, са в
резултат на движението на Ханумана, защото Той се превръща в ниракар, Той може да премине в безформено
състояние. Също така съобщителните средства, които използваме за комуникациите, които имаме, може да се каже,
че имаме високоговорителя и телевизията, имаме радиото и всички тези неща. Това, което улавяме по етера, всичко
това са благословиите на Ханумана, които са достъпни за хората, които са десностранни. Само десностранните хора
откриват онези неща за пространството, които наричаме безжични телефони или неща „без” – имаме също
телеграфите и други, при които не се използват жици. Така без никаква връзка, чрез етера Той може да управлява.
Така всички въздушни съобщителни връзки се осъществяват от този велик инженер, Шри Ханумана.

И всичко е толкова съвършено, толкова завършено, че не можете да се съревновавате с Него, и не можете да
намерите недостатък в Него. Може вашите инструменти да не са в ред, но що се отнася до Неговата работа с етера,
Той си е абсолютно наред. Сега учените откриха това и мислят, че то идва от природата, но никога не се замислят как
е така. Казваме, че е „нещо в етера”. Но какво е то, как се приема от другата страна? Те просто го приемат за даденост,
че си е така, просто казваме „нещо тук” или препредаваме нещо по телевизията и то се вижда от другата страна. Но те
никога не се замислят или изследват как е направено, какъв е начинът. А това е точно работата на Шри Ханумана,
който е изградил толкова прекрасна мрежа и през тази мрежа всички тези неща работят. Така даже вибрациите по
Дясната страна, които получаваме в молекулите - както знаете имаме молекули като серния диоксид; ако погледнем
сярата, към нея има два кислородни атома и кислородът пулсира така. Съществуват асиметрични и симетрични
типове вибрации, всички трябва да го знаете.

Така всички тези неща, симетричните и асиметричните вибрации, са създадени от кого? Никой не иска да узнае, никой
не иска да разбере защото в края на краищата в целия атом или в.... Представете си, в молекулата, така дълбоко, кой
върши тази работа? Тя се върши от Шри Ханумана, по Неговите изкусни начини. Така Той притежава друга велика,
велика сидха, която наричаме анима. Анима, ану - ану означава „молекула” и това значи, че Той може да прониква в
молекулата, а рену е атомът. Той може да прониква в молекулата или в атома. Сега много учени мислят, че в
съвременната епоха те са открили молекулите. Това не е така, тъй като още в нашите най-древни писания съществува
описание на анима, на ану, на рену, така че те вече са били описани там. Следователно каквито и където и да ги видите
електромагнитните сили да действат, това се изработва чрез благословиите на Ханумана. Той е този, който създава
електромагнитните сили.

Така че сега можем да видим, че както Ганеша притежава магнитната сила в себе си – Той е магнитът, Той има
магнитната сила - така можем да кажем, че електромагнитните сили са, те са тези, които наричаме сила,
принадлежаща на Ханумана, от гледна точка на материята. А от материята Той се издига до мозъка. Така Той се
издига от Свадхистана до мозъка, по този начин в мозъка също създава взаимовръзките между различните части на
нашия мозък. И така, колко много ни дава Той. Имам в предвид, че ако Ганеша ни дава мъдростта, то Ханумана ни
дава силата да мислим. Той ни предпазва също така да не мислим за лоши неща. Тоест, можем да кажем, че ако
Ганеша ни дава мъдростта, то Шри Ханумана ни дава съвестта. Надявам се, че разбирате разликата между двете.
Мъдростта е когато нямате особена нужда от съвест, защото сте мъдър, знаете кое е добро и кое е лошо. A съвестта е
необходима на личност, която трябва да бъде контролирана, и този контрол идва от Шри Ханумана, който е съвестта в
човешките същества.



Та тази съвест, която е Шри Ханумана, е Неговата фина форма, даваща ни сатасат вивекабудхи, както се казва на
санскрит; сат означава „истина”, асат означава „неистина”, и вивека значи „разграничение”, а будхи означава „ум,
интелект”. Следователно, разумът да различаваме истината от неистината ни се дава от Шри Ханумана. В системата
на Сахаджа Йога ако кажем че Ганеша е този, който ни дава, който е адхйакша, което означава - Аз го наричам „Ректор
на университета”. Той е този, който ни „заверява годината” - „Сега си преминал тази чакра, онази чакра, и другата
чакра.” И ни помага да разберем в какво състояние се намираме. Така Ганеша ни дава, да кажем, нирвичара самадхи,
което означава съзнание без мисли, и нирвикалпа самадхи. Той ни дава всичко това, а също така ни дава и радост. Но
разбирането, че нещо е добро, че то е за нашето благополучие, това умствено разбиране достига до нас чрез Шри
Ханумана. И то е много важно за хората, които живеят на Запад, защото трябва да е на умствено ниво, иначе те няма
да разберат. Ако не е на умствено ниво, не могат да навлязат в абстракцията. Трябва да е на ментално ниво.

И така, умственото разбиране за това дали нещо е добро или лошо ни се дава от Шри Ханумана. Без Него, дори ако
станете светци, вие ще бъдете - разбира се, вие сте светци и ще се радвате на светостта; но дали тази святост е
правилна, ако живеете в Хималаите, или дали е наред, ако ходите сред хората, за да им дадете Реализация - цялото
това сканиране, тази вивекабудхи, цялото това „минаване през скенер”, цялото това разграничение, цялото това
ръководство и защита ни се дава от Шри Ханумана. Германия, бидейки страна, която е много, наистина много - бих
казала - същината на Дясната страна; и заради, това бидейки такава есенция на Дясната страна, за вас е важно да
боготворите Защитника на Дясната страна. Но в цялата вивекабудхи, в това разграничение Той знае едно нещо - че е
напълно подчинен на Шри Рама. Сега какво представлява Шри Рама? Шри Рама е благосклонният цар, Той работи за
благото. А самият Шри Рама е формален цар, като санкоча (усет за формалното), както се нарича – тоест, английските
думи не са толкова добри, за да обясня това, но Шри Рама е Този, който е, който няма да се самоизтъква. Той е
въздържан. Той е много балансиран, Той е много уравновесена личност. Така Ханумана, виждате, Той е този, който е
винаги нетърпелив да свърши работата на Шри Рама, винаги.

Ако Шри Рама каже: „Добре, иди и вземи...’’, както му каза „Иди и я вземи...” - сандживани е билката, която беше
необходима, за да върне към живот Лакшмана - а Ханумана отиде и донесе цялата планина със себе си, а после каза:
„Сега по-добре я вземи”. Той е такъв тип личност, че донесе цяла планина - това е Негово детско поведение. А
разграничението тук е: „Ако Шри Рама поиска, каквото и да поиска, ще го направя’’. Така че връзката е между, бих
казала, като между гуру и шишйа (ученик). И даже повече от това - шишйа просто е като предан слуга, абсолютно
отдаден на Бог, абсолютно отдаден на Бог, и главното за Ханумана е да се отдаде. Сега разберете, това отдаване само
по себе си показва, че всички онези, които са десностранни хора, са отдадени на Бог, а не отдадени на своите шефове.
В повечето случаи тези десностранни хора са твърде отдадени на своите началници, отдадени на своята работа,
понякога отдадени на съпругите си също. Но те са подвластни на грешните хора, нямат никакво благоразумие. Винаги
ще разберете, че нямат благоразумие. Но ако приемете подкрепата на Ханумана, тогава Той ви казва, че трябва да сте
отдадени на Всемогъщия Бог и на никой друг, или на вашия Гуру, като Рама.

В противен случай не бива да сте отдадени на никой друг. И тогава вие сте свободна птица, и притежавате всичките
девет сили в себе си. Работа на Ханумана е да противодейства на свръх активността ви, да противодейства на
склонността ви да мислите твърде много, да е противоотрова на вашето его. Начинът, по който Той унищожава егото
на хората, е много сладко показан, когато изгори целия град Ланка - тоест, столицата на Равана - и по който направи
Равана за смях. Защото, нали разбирате, човек трябва да осмива егоистите, и тогава всичко е наред. Както когато Той
отиде за първи път и Равана го видя, попита: „Кой си ти? Кой си ти, маймуно?”. А Ханумана просто бутна опашката си
към него и погъделичка носа му с нея. Следователно Той е този, който се забавлява с егоистичните хора. Та ако някой
егоист се опитва да ви притеснява, Той е този, който така ще го осмее, че ще бъдете изненадани как този човек ще
заподскача, както Хъмпти Дъмпти падна от стената и си счупи короната.

Така че виждате, че работа на Ханумана е да ви защитава от егоистични хора. А също така Той предпазва себичните
хора, като ги разобличава - както да речем, Садам. В случая със Садам, Аз просто помолих Ханумана да свърши



работата, защото знаех, че Той ще го направи. Как само Той постави този Садам в разни обстоятелства, в които той не
знаеше какво да направи, не знаеше как да продължи. Защото, да предположим, Садам беше казал: „Добре, ще обявя
война’’; по такъв начин с целия Ирак щеше да е свършено, с него самия щеше да е свършено, Кувейт щеше да е
разрушен, с петрола щеше да е свършено, добре. Всички щяха да имат неприятности. А какво да кажем за него? Него
също нямаше да го. Защото ако американците трябва да се бият, те ще отидат при него и там ще се бият. Няма да се
бият в Америка, а той няма да отиде в Америка да се бие с тях.

Може малко американци и да умрат. Тъй че в мозъка на Садам също работи Ханумана и му казва: „Виж сега,
господине, ако искаш това, тогава то ще се случи.” Той работи в мозъците на всички политици, при всички тези
егоистични хора. И тогава, тогава понякога те се изплашват, понякога променят политиката си, правят завой и ето как
се оправят. Друго велико качество на Ханумана е това, че Той прави, кара хората - един вид е арбитър - Той кара
хората да се срещат един с друг. И ако имаме двама егоистични човека, Той ще ги накара да се срещнат и ще създаде
такива ситуации, че те двамата да станат приятели и да станат благи. Целият Му характер ни кара да правим така, че
да видим егото си, да разграничим следното: „О, това е моето его, което работи’’, и тогава да заприличаме на децата и
да сме сладки, радостни и щастливи. Той винаги е в настроение за танци, през цялото време танцува, а пред Рама е
винаги в дълбок поклон, и винаги иска да направи всичко, каквото и да е желанието на Шри Рама. Така че ако Ганеша
стои зад Мен, Ханумана стои тук в Нозете Ми, и Той е тук. По същия начин бих казала, ако Германия - както Филип Ме
попита дали Германия може да стане като Ханумана, тогава каква динамична сила ще имаме - ако те започнат да са
така подвластни. А отдадената натура на Ханумана се вижда до такава степен.

Нали знаете историята за Сита? Когато Тя му подари огърлица, Той не я носеше, защото вътре в нея Рама го нямало.
Веднъж Сита почувства, че през цялото време Той е наоколо и по този начин Той един вид нарушава нейното
уединение. Тъй че Тя каза: „Виж, можеш да стоиш тук само по една работа. Не е необходимо да вършиш цялата
работата”. Той вършеше всяка работа на Шри Рама. Тя каза: „За една работа ще идваш тук. Избери си коя работа
искаш да вършиш.’’ Той отговори: „Единственото, което желая, е да бъда с Шри Рама, така че всеки път, когото Той
кихне, аз ще правя ей така. Нали знаете в Индия, когато кихаме, трябва да направим по този начин; защото, нали
разбирате, кихането страни, кихането бяга от цялата негативност и тя излиза навън. Така че правим така ако кихате.

Или когато ви се спи и се прозявате, тогава също правим така, обикновено. И каза: „Когато и да се прозее, позволи ми
просто да направя чутки - това наричаме чутки, не знам вие как го наричате - та позволи ми да го правя”. Сита си каза:
„Това е съвсем дребна работа, виждате, та този приятел няма да е пред погледа ми.” И Ханумана остана там. А тя
попита: „Сега защо стоиш тук?” - „Чакам за това нещо. Как мога да си отида?” - И ето как Тя даде, първо се съгласи -
„Готово, давам ти тази работа” - и вече не можеше да си върне думите назад, защото му възложи тази работа. По този
начин Той винаги стои така, готов да направи това за Рама. Това, което имам в предвид, е, че сладостта от цялата
работа е налице през цялото време, всяка минута Той е отдаден, Той е грижлив, Той е тук. Също в Сахаджа Йога Аз
имам отношения с вас като Гуру, като Майка и не знам още какви - неограничени. Но все пак това са две
взаимоотношения, за които знаем: Аз съм ваша Майка и Аз съм ваш Гуру. Сега, като Гуру, Моята основна грижа е тази
вие да научите всичко за Сахаджа Йога, вие трябва да станете експерти в Сахаджа Йога и вие самите трябва да
станете гуру.

Тази е единствената грижа, която имам. Но за целта се изисква пълно отдаване. Ислям означава „отдаване”. Така че
трябва да се отдадете. Ако сте отдадени, само тогава може да научите какво е, какъв е начинът да боравите със
Сахаджа Йога. Дори това отдаване се извършва от Шри Ханумана. Той е този, който ви учи как да се отдавате или ви
кара да се отдадете, понеже егоистичните хора не се отдават. Тогава Той поставя някакъв вид препятствия или
някакъв вид чудеса, или някакви трикове, чрез които ученикът се отдава на Гуруто. Иначе ученикът не е отдаден,
трудно му е да се отдаде и силата, която действа, за да го накара да се отдаде на Гуруто, е също тази на Ханумана. По
такъв начин, не само че Той е отдаден, но кара другите да бъдат отдадени.

Защото само – заради егото не можете да се отдадете - Той е този, който се бори с вашето его и Той го сваля и ви кара
да се отдадете. По този начин в Неговото изразяване, бих казала, Той показва, че има много красива част на Дясната



страна. Ако трябва напълно да се насладите, то трябва да сте напълно отдадени на вашия Гуру, сякаш сте слуга на
този Гуру. Каквото и да трябва да направите за този Гуру, вие трябва да го сторите. Разбира се, трябва да знаете, че
вашият Гуру трябва да ви даде Реализация, като минимум, в противен случай той не е Гуру. Но към всеки, който ви е
дал Реализация, вие трябва да бъдете толкова отдадени, че да сте точно като слуга, не да се срамувате от това. Както
сега, понякога, знаете, Аз пътувам, да речем, пътувам със самолет и понякога не мога да си нося обувките, защото
краката Ми се подуват. Така че обикновено си нося обувките в ръка и си вървя така. Но съм виждала Сахаджа йоги,
които вземат Моите обувки също и ходят с тях, и не се срамуват от това. Те просто се чувстват толкова горди, че носят
Моите обувки.

Така че няма за какво човек трябва да се чувства горд, че правите всички тези неща, че имате възможността да
правите всички тези неща за своя Гуру, и че сте отдадени на този Гуру; единственото, за което трябва да се
безпокоите, е как можете да служите на Гуруто, как можете да удовлетворите Гуруто и как можете да бъдете по-близо
до този Гуру. Това не означава физическа близост, а един вид обратна връзка, хармония, вид разбиране. Дори онези,
които са далеч от Мен, могат да Ме почувстват в сърцата си. И това е това - че трябва да вземем тази сила от Шри
Ханумана. Също така Той е Този, който защитава всички божества. Той защитава. Та съществува разлика между Шри
Ганеша и Него. Шри Ганеша ни дава енергията шакти, но този, който защитава, е Шри Ханумана. Така ще откриете, че
когато Шри Кришна беше кочияш на Арджуна, тогава на най-горната част на колесницата седеше Ханумана, а не Шри
Ганеша. Ханумана седеше там, грижейки се за Кришна.

По същия начин, когато самият Шри Рама става Шри Вишну, то Ханумана трябва да се грижи за Него. Той е ангел,
както знаете: според християните, или по-скоро според Библията, Той е ангелът, наречен Гавраил. Та Гавраил е този,
който занесе вестта на Мария - понеже Той винаги е вестител - и учудващи са думите, които използва: Иммакулата
Салве - това е Моето име. Моето първо име е Нирмала, тоест Иммакулата (непорочна), а презимето Ми - Салве
(приветствия). Той казал тези две думи на Нея. А днес също се изненадах, когато Ми подариха подарък, и откриха
сервиз за чай и сервиз за вечеря, наречени „Мария”. Така че Мария има доста общо с Ханумана през целия си живот.
Това означава, че Мария е Махалакшми. Махалакшми, бидейки Сита, после Сита - Радха, Ханумана е трябвало да бъде
там, за да Й служи. И ето защо, нали разбирате, понякога хората казват: „Майко, как разбрахте?

Майко, как научихте? Майко, как изпратихте съобщение? Майко, как го изработихте?” Може ли да си представите?
Това е главоболие на Ханумана, Той върши това. Каквото и да мине през ума Ми, Той просто го взема и то е готово.
Защото както ви казах, че цялата Му организация е толкова добре планирана; откъде се вземат всички тези
съобщения? Много хора казват: „Майко, аз просто се помолих на Вас.” Имаше един мъж, чиято майка беше много
болна и той отиде да я види, а тя просто умираше от рак. Така че той каза: „Не знаех какво да направя, затова просто
се помолих на Вас Майко, моля Ви, спасете моята майка.” Искреността на този човек, неговата дълбочина като
Сахаджа йоги се знае от Ханумана. Той знае каква е тежестта на този човек. И веднага, ще бъдете изненадани, за
по-малко от три дни жената, която щеше да умре, оцеля, тя се оправи.

Той я доведе в Мумбай, а докторът каза: „Тя няма рак.” Много неща, които наричате чудеса, се вършат от Шри
Ханумана. Той е този чудотворец. Той върши чудеса също така за да ви покаже колко глупави сте, колко безразсъдни
сте, защото Той е в Дясната страна, вижте - Той стига чак до егото. С егото си човешките същества винаги оглупяват -
това е, имам предвид, неизбежно. С егото те стават толкова глупави - „О, какво толкова?”. И ето защо ще срещнете
много хора да правят толкова глупави неща, а ние не можем да разберем защо го правят. Те казват: „Какво лошо?”.
Лошото е това, че Ханумана не го харесва, в това е въпросът, и тогава това нещо има обратна реакция. Когато
действат глупаво, хората се провалят и тогава знаят, че са направили такава голяма грешка, или че всичко е било
глупаво. Но понякога може да бъде извънредно, крайно трудно да се върнат назад; както болестите, като тази, която
наричам „болест на юпитата”, която сега е безнадеждна, защото Ханумана е отнел електромагнитните сили на тези
хора и силите не действат, не се свързват с техния съзнателен ум.

Така че съзнателният ум не може да действа, а просто изключва. Само ако тези хора боготворят Ханумана със същата
отдаденост, тогава може и да бъдат спасени. Но никак не е лесно да убедиш тези глупави юпита, разбирате ли, за



каквото и да е. Те казват: „Ние не вярваме. И какво от това?” И какво, вие умирате - какво друго? Това е единствената
граница, единственият живот, който ви е останал, а вие правите това. Има толкова много аспекти на Ханумана, за
които бих могла да ви разкажа; като например за Неговото тяло, знаете, което като на Шива е покрито с гхеру. Това,
което наричате гхеру, е вид - нали знаете - гхеру е червен камък, който е много, много горещ. И ако от студа понякога
имате обрив, ако поставите гхеру, тези обриви се оправят. ли пък имате, понякога заради бадха, някакъв вид кожна
болест, това се лекува с гхеру, защото този камък е много горещ и ви облекчава. Обратно, Шри Ганеша е покрит с
оловен окис, с червения оловен окис, който е изключително студен.

Оловният окис е много студено нещо. Ако пипнете олово, ще видите, че е много студено. Така че оловният окис се
използва да покрие цялото Негово тяло, да балансира топлината, която Той има, или последствията от топлина, които
има. Така че на санскрит го наричаме синдхура, а на марати или хинди се казва шиндхура. Така че трябва винаги да се
знае, че това е Неговият цвят; за късмет Аз купих това сари във Виена и то е много подходящо за този случай. Та Той
винаги е покрит с този цвят, който вие наричате синдхур. А оловният окис, въпреки че казват, че причинява рак -
хората казват, че оловният окис може да ви причини рак - но той е също така много студен и може да ви охлади
толкова много, че да отидете на ляво. А ракът е психосоматично заболяване и това може би е причината оловният
окис да може 00:42:32:00 00:42:34:0 по много заобиколен начин, така да се каже, да ви причини рак. Понеже ако е
прекалено студен и заради това отидете в Лявата страна, то в Лявата страна можете да хванете вируси, с което да си
навлечете проблеми. Но същият този оловен окис е добър за хора, които са много десностранни.

За тях е добре да го сложат върху своята Агнйа - той ще ги охлади, ще ги успокои. И е много добър за тях, да го
поставят върху Агнйа, така че да се успокоят. Техният гняв минава, горещият им нрав се смекчава и това е много
добро нещо. Така че Той (Шри Ханумана) е този, който лекува нашия гняв, Той е този, който лекува нашата
прибързаност, нашето бързане, нашата агресивност. Той е този, който го прави. Той изигра номер на Хитлер. Как ли?
Хитлер използваше Шри Ганеша за символ, а свастиката се правеше по часовниковата стрелка. Тогава Ханумана му
скрои номер. Това, което Той стори, е, че направи шаблоните, които те използваха за направата на – както му казвате -
шаблоните за направата на свастика.

Той я постави някак си много - имам в предвид, че Той я направи така, че те си казаха: „Трябва я да използваме на
обратно”. Веднага щом използваха другата страна - това е номер на Ханумана; Аз го наведох на мисълта, но искам да
кажа, че Той скрои тази хитрост - започнаха да използват символа на Ганеша откъм обратната страна. Същият
Ганеша, за когото Шри Ханумана се тревожеше как ще може да Го прескочи, защото Ганеша е най-старшият, та как ще
може да отиде отвъд Него. Шри Ганеша е божество, а пък Ханумана е ангел. Така че веднага щом номерът беше
направен, тогава и двамата заедно попречиха на Хитлер да победи. И ето как хитрината беше сторена. Така че всички
тези дребни хитрини, разбирате ли, съществуват. Веднъж, спомням си, честваха Моя пуджа в Германия а Германия е
мястото, където Ханумана често прави тези номера, защото ви разказах, че немците са тези, които се нуждаят
най-много от Него. Та имаше пуджа в Германия и те направиха всичко в пуджата наопаки, по погрешка. Аз не
забелязах.

Обикновено винаги наблюдавам много внимателно, но не зная защо този ден не забелязах: това трябва да е било
също номер на Шри Ханумана. А когато разбрах, си казах: „О, боже, къде ли ще ги засегне сега? Къде ли ще трябва да
се изработи нещо? Коя ли страна ще удари?”. Не удари Германия, засегна Англия. Защото Англия е страната, в която
съм работила толкова усърдно, а те са толкова нехайни към Сахаджа Йога, толкова летаргични относно нея, та Той
просто отиде и удари там. Така че Той е този, който върви като пороен дъжд, или пък като бърза, много бърза силна
буря и унищожава неща. Така Той извършва всички тези неща чрез своите електромагнитни сили. Така цялата
материя, цялата материя е под Неговия контрол. Цялата материя е Под неговия контрол и Той е този, който създава
дъжда за вас, който създава слънцето за вас, Той създава бриза за вас.

Той е този, който прави всички тези неща само за да има подходящи условия за пуджа, за подходящо събиране, Той
изработва всичко толкова красиво. И никой дори не подозира, че това е Шри Ханумана, който е направил това, и
трябва да благодарим на Шри Ханумана през цялото време. За днешното събиране, искам да кажа, че има много... Ако



трябва да разказвам за Него, това ще отнеме часове наред. Единственото нещо, което трябва да кажа, е, че това е
такава благословия, чувствам, че имаме пуджа на Шри Ханумана тук на това място. Той винаги е бил много
величествено божество или ангел, а това място, което е толкова царствено и красиво направено, си има всичко, та
Той ще го хареса. Той не е личност тип санйаси, не е аскет. Обикновено десностранните хора са аскети, те стават...,
правят всичко като десностранни хора, ще направят всичко просто. Ще поискат да обръснат носа си, ако е възможно,
от лицето си! Така че виждате точно обратното - Ханумана не прави това. Ханумана обича красотата, Той харесва
декорациите и прави хората не-аскети, така че Ханумана ви дава този тип нещо.

Но много хора, които боготворят Ханумана казват, че жените никога не бива да ходят и да взимат даршан от Ханумана
/да не го виждат/, защото Ханумана е брахмачари - този, който не желае жените да го виждат, защото не е напълно
облечен напълно, а Той винаги носи много малко дрехи по себе си, така че не иска жените да го виждат. Но ако жените
мислят, че Той е просто едно дете, тогава няма значение. Но мисля, че хората нямат тази идея, че Той е дете. Какво
значение има за едно дете колко дрехи носи или не носи? И освен това Той е маймуна, а за маймуните не се
предполага, че носят дрехи. Така че каквото и Той да носи е достатъчно и не ви създава по никакъв начин усещането,
че Той по някакъв начин е гол или нещо подобно, а просто виждате толкова приятна Негова форма, толкова сладка
форма. Иска Ми се понякога да си вземете Негова снимка също, както имате снимки на Шри Ганеша. Тогава наистина
ще го заобичате, Той е толкова сладък. И въпреки че е толкова огромен и толкова голям, и въпреки че има нокти,
когато милва Моите нозе, Той ги прибира назад. Той е толкова нежен, изключително внимателен и много красиво
милва Нозете Ми.

И съм виждала начина, по който борави с всичко - това са невероятно деликатни начини. Така че това, което чувствам
е, че сега германците стават много деликатни в боравенето с нещата, в справянето с хората. Промяната настъпва и
мисля, че това са благословиите на Ханумана върху тях. Нека Бог да ви благослови. Днес няма нужда да правим
пуджа на Шри Ганеша, въпреки че... може веднъж да измиете Нозете Ми с някаква песен; защото винаги преди всяка
пуджа трябва да се прави Ганеша пуджа, но не е нужно да бъдем така обстойни. Само, къде е Барбара? Помолете я да
донесе бутилка с малко топла вода, защото Ганеша Ме охлажда, а Ханумана Ме охлажда напълно. Ханумана, вижте,
Ме охлажда напълно тук отзад и точно сега вижте колко студено става в цялото помещение, докато говорим за Него.
Това е подаръкът от Русия и тук, вижте, цветът на Ханумана е точно като Моето сари. А това е Ханумана, Гавраил,
просто си представете: това руска народна приказка, така че руснаците са знаели, че Той носи дрехи в същия цвят;
представяте ли си?

И Той седи на кон, а също е казано, че Гавраил е този, който е казал на Мохамед Сахиб за седемте... Той даде кон на
Мохамед Сахиб, за да види Седмото небе, нали разбирате, Той го даде. Да, за да види Всемогъщия Бог в Неговото
величие, което са седемте чакри, така че Ханумана Му го даде. Да, правилно. Защото Мохамед Сахиб е в Лявата
страна, Той има Чандра Ма; така че Ханумана Му го дава. Така че това е хубав предмет. Трябва да го държите там... Но
той е направен в Германия, направен е в Германия.
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Shri Adi Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), July 28th, 1991.

Днес всички вие сте тук да боготворите вашия Гуру.

В Индия специално е обикновена практика да се почита гуру, а гуруто трябва да има пълен контрол над своите
ученици. Принципът на Гуру е изключително строг и тази строгост пречи на много хора да се приспособят към идеала
за ученик. В онези дни гуруто трябваше да бъде, абсолютно, авторитетът и именно той решаваше кого ще вземе за
свой ученик. И човек трябваше да премине през големи тапасйа, покаяния, даже за да стане ученик. А покаянието
беше единственият начин, по който гуруто съдеше. Предишните гуру винаги живееха в джунглата и избираха си само
по няколко ученика, малцина, които трябваше да просят храна в близките села, да приготвят храната за гуруто със
собствените си ръце и да го хранят. Този вид гуру не съществува в Сахаджа Йога. Трябва задължително да разберем
разликата между онзи стил на гуру и този, който имаме сега, и тя е, че на малцина индивиди се даде шансът да станат
гуру, на много малко. И тези малко ученици също бяха избирани сред доста много хора и чувстваха, че са нещо
наистина специално - че са подбрани, избрани - и че през каквото и да трябва да преминат, то е добредошло. С тази
идея те станаха ученици.

Но Сахаджа Йога е нещо много различно. Бих казала, точно обратното. Най-напред, вашият Гуру е Майка и Тя страда
от Сандркаруна (Океан на състраданието). При най-малкото нещо, което ви се случва, очите Ми се изпълват със сълзи.
Така че като Майка да бъда и Гуру е нещо много трудно. Същевременно и за вас е трудно да постигнете висоти.
Понеже се изгубвате в Моята любов, докато ви обичам толкова много и в тази любов понякога забравяте, че
напредъкът във вашето същество е много бавен. В Сахаджа Йога е важно да бъдете строги със себе си. Ето защо ви
казах, че вие трябва да бъдете свои собствени гуру, но хората не разбират какво значи това. Да бъдете свои собствени
гуру значи да ръководите себе си, да се отнасяте към себе си като към свои ученици и да стягате себе си.

Ако не разберете отговорността си като Сахаджа йоги - че трябва всичко сами да изработите - тогава не можете да се
развивате много бързо, защото отношението между гуруто и учениците е много различно. Винаги съм ви казвала
първо да станете свои собствени гуру. Та трябва да много да интроспектирате и да утвърдите идеалите си. Аз седя
пред вас и сте Ме виждали коя съм. Мога да ям всичко, мога и да не ям дни наред. Мога да спя навсякъде, но мога и
изобщо да не спя. Аз пътувам неуморно на далечни разстояния и имам енергия, защото също съм свой собствен гуру.
Така че първото нещо е да има доста интроспеция: „Какво не е наред с мен?” - а не какво не е наред с другите. – Какво
не е наред с мен? Търся ли комфорт за тялото си?

Вниманието към тялото ми ли е или е върху моя Дух? Ако е така, какво да направя?” Мисля, че най-добре е да си
записвате - „Мога ли да спя на тревата, мога ли да седя на камъка?” Трябва да накарате тялото си да работи - Мога ли
да спя, когато пожелая? А мога ли да остана буден, по всяко време, когато искам?” Виждала съм хора да дремят. А
причината не е нито, че са лоши или недисциплинирани, а защото вътрешно са уморени. Ако вътрешно сте изморени,
винаги ще се чувствате уморени. Например по телевизията на Запад ще видите хора, които шумно се отпускат в
креслата така. Понеже са много уморени. Но защо са така уморени? Те не работят толкова здраво. Така че си правете
интроспекция как се държите.

И когато започнете да си правите интроспекция, ще започнете да наблюдавате по същия начин вашето обкръжение и
стила на живот, начина на живот и какво си причинявате заради обусловеностите отвън. Външните обусловености на
Запад са от психологическо естество. Индийците имат други обусловености, които са доста изненадващи, или бихме
казали, че западняците мият ръцете си по десет пъти - ако ще и кожата им да се съдере, пак се мият, като луди. Трябва
да имат баня под ръка през цялото време. Трябва да се изкъпят и ако не могат да го направят, не се чувстват добре.
Имат и други обусловености. Имат всякакви много глупави обусловености, но повечето обусловености на Запад са
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по-скоро психологически и ето защо не можете да разберете какво не е наред с вас. Физическите обусловености не са
толкова опасни, можете да ги преодолеете или да се справите с тях. Но когато имате психологически обусловености,
не можете да разберете какво не е наред с вас. Ако погледнете, когато се самонаблюдавате, онова, което откривате, е
нещо много фино.

Първо, може би поради войните, не зная защо, но всеки се страхува от всеки. Мисля, особено Фройд. Заради него дори
майката се страхува от детето си. Това са неща, абсолютно непонятни за индийците. Но вие ги знаете много добре.
Никой никого не докосва, не прегръща. Преди футболистите се прегръщаха, когато играеха. Но сега виждам, че не се
прегръщат, а само се плясват по двете ръцете. А след някое време, мисля, може и само да правят, ей така, насочвайки
ги. Толкова се страхуват, че всеки - даже децата, виждала съм - се страхува да прегръща родителите си.

Това означава, че липсва външният израз на любовта. А щом няма външен израз на любовта, значи вътре няма и
любов в човека и ето как всичко все повече се изсушава ли изсушава. В Сахаджа Йога имаше едно малко момиченце
и Аз имах дребен подарък за него. То беше малко, около десетгодишно. Дадох подаръка на един Сахаджа йоги,
западен Сахаджа йоги, и го помолих да го предаде на детето и да му каже, че е от Мен. А той: „Не, Майко, няма да й го
дам”. Попитах го защо. - „Няма да ме разбере правилно”. „Какво няма да разбере?” – го попитах. Това толкова е влязло
в главите на хората.

И наистина е създало психологическата несигурност във вас. От най-ранна възраст започва да действа и затова се
страхувате един от друг. Дори от вашите родители, от вашите братя и сестри. Страдате психологически. Когато за
първи път отидох в Англия, там се говореше за несигурността. Попитах: „Каква е тази несигурност? Целият свят се
страхува от Запада.” Как така страдат от несигурност? Те именно накараха всички по целия свят да се чувстват
несигурни. И защо, защо са несигурни западните хора? Те са несигурни вътре в себе си, в обществото си, в
семействата си, в групите си.

Толкова много се страхуват един от друг. Така че главното е да нямате страх. Вие сте Сахаджа йоги, вече не сте
неморални, не можете да бъдете аморални. Ако през цялото време мислите, че сте неморални и ако правите нещо
неморално и си мислите, че трябва да отидете и да се изповядате някъде, какво ще ви се случи тогава? Какво личност
ще представлявате?! Трябва да променим това положение, като променим себе си. Между Сахаджа йогите не бива да
съществува несигурност, а мариади. Трябва да знаете как взаимно да уважавате личната си сфера. Второто, което
откриваме за западния ум и то е много разпространено, е, че той е бомбардиран с критики. Има толкова много
критици, че вече не останаха творци.

Само критици, които критикуват критици. С всички творци е свършено. Те непрекъснато биват критикувани. Идват
някакви хора - има обучение по критика – те може и да не знаят как се свири на инструмент, не знаят как се пее, но пък
могат да критикуват. Така през цялото време в ума ви съществува усещането, че ако направите нещо, някой ще ви
критикува. Страхът, че ще бъдете критикувани, съществува непрекъснато у вас. Затова се чудите: „Да го кажа ли или
не?” Като Сахаджа йоги не бива да се притеснявате от тези глупави хора, защото те са слепи. А ако искат да
критикуват, нека си критикуват. Какво значение има? Няма значение.

Но това трябва да го изградите в себе си. Третата обусловеност е още по-лоша, която не знам дали сте забелязали или
не. Не зная как е влязло в мозъците на западняците, че винаги трябва гледате на нещата от опъката им страна, дори и
да сте на правилната. Да сте честни. И никога да не казвате нещо, в което сте сигурни. Например, попитайте някой как
е; той ще отговори: “Горе-долу”. Винаги. Никой не казва, няма да каже: „Всичко ми е наред, всичко е както трябва.”
Какво значи това “наред”? Трябва да кажете: „Прекрасно, благодаря много.” Но никога не го правите. Хората не са
сигурни в себе си, през цялото време, клатушкат се.

Тази вътрешна колебливост ви прави личности, които никога не могат да напредват. Прогресът започва с първата
крачка напред, когато сложите крака си твърдо на земята, и после направите втората стъпка напред, както се изкачва
планина. Но ако още при първата крачка си мислите, че може нещо да сте сбъркали, как ще можете да продължите?



Ще се придвижите само една-две крачки и ще размислите. Това е друга голяма психологическа задръжка, бих казала,
или вреда за вашия прогрес. Третото – или четвъртото, може би - нещо, което сте научили, е, че трябва да спорите със
себе си. Например, когато имате някакъв проблем, идвате при Мен и казвате: „Майко, имам еди-какъв си проблем”.
Всички го правят много често – „Имам този проблеми”. Аз казвам: „Хубаво, решението е еди-какво си”. А вие
отвръщате: „Не, не.

Ако е така, ще се случи следното”. Тогава ви предлагам второ решение, а вие пак: „Не, Майко, може да е иначе.” Добре,
казвам ви трето решение, но вие – „Майко, при това положение ще се случи еди-какво си”. Четвърто решение – „Ами
ще стане еди-какво си”. През цялото време стоите срещу себе си. И тогава Аз трябва да кажа: „Това си е твой проблем,
а не Мой, и Аз ти давам решения. И ако искаш да решиш проблема си, по-добре вземи положително отношение”. Умът
ви е наопаки. На хинди това се нарича улти кхопди. Вие непрекъснато спорите със себе си. Как да прогресирате по
този начин?

Това е друг голям проблем на западния ум - не се опитвате да посрещнете проблема лице в лице като ваш собствен, а
да продължавате да спорите със себе си като адвокат. Всъщност има двама адвокати: първият сте самите вие, има и
още един, и те спорят ли спорят. Две личности в едно същество, в едно тяло; не сте една личност. Както вече казах,
това е психологически проблем – че хората трябва да направят внезапно този завой, без да разбират колко опасно е
това. С просветлението на мозъка ви това би трябвало да изчезне. Иначе в Сахаджа Йога това е много опасно. Защото
говорите нещо, а всички вие сте Сахаджа йоги, свързаните с Всепроникващата сила на любовта, и каквото и да
кажете, то се свързва и действа. За вас е много опасно да не разбирате, че сте реализирани души и да не приемете
съществуването на собствените си сили вътре във вас. Вижте, ако искам да каже нещо тайно, то трябва да си сложа
ръката на микрофона и тогава да го кажа, защото микрофонът е включен към мрежата. Но да речем, че го държа
открит и кажа нещо, то стига до всички.

По същия начин, каквото и да кажат или да пожелаят, или да искат Сахаджа йогите, наоколо има само хора – тук и
там, вие сте ги повикали. И те ви слушат през цялото време, и с нетърпение чакат да свършат работата ви – „Добре,
щом така казваш – готово.” Така че трябва изключително много да внимавате какво мислите, какво желаете и какво
казвате. Имам предвид, че да - възрастните хора, са много обусловени, имат много проблеми. Но повечето хора от
вашето поколение са в състояние да подобрят себе си и да оправят мозъците си, обръщайки ги в правилната посока.
Не споменавайте за този психологичен проблем. Друг психологичен проблем, за който не знаете и който е много
изненадващ, е, че все се водите по идеите на предприемачите, защото основите на Западния свят са да видиш и да
бъдеш видян. Така че всички казват: „О, такава е модата, така че трябва да го правим. Това е модерно, затова го
правим”. Например, преди около една година, отидох в Англия и заварих всички Сахаджа йогини с една и съща
прическа. „Какво пък е това?” – рекох си.

Попитах едно индийско момиче: „Какво трябва да е това?” а то - „Такава е новата мода.” - „Каква нова мода?”- попитах.
На марати я наричаме дзиприйа на лудите, на нездравите). Поне всички в Махаращра могат... И всички носеха косите
си върху челото и очите, ей така, до един. Казах си: „Господи, като си закриват Агнйа, очите им ще станат кривогледи.”
И като тръгне някаква мода, цялата е само за косата, например. Не знам какво има толкова в косата. Има такъв
инетрес към косата. И в тези страни косата им пада толкова бързо – не използват маслото, което би трябвало да
ползват – и косата им капе, започвайки с косата на Сахасрара. И после, какво означава мода? Предприемачите, тези
глупави хора създават идеи; но защо ние трябва да ги следваме? Не искам да кажа, че Сахаджа йогите трябва да
изглеждат еднакво, изобщо не е така.

Може да се обличате и да живеете както ви харесва, но не бива да се превръщате в роби на предприемачите. Сега вие
сте свободни хора, много добре го знаете . Знайте, че сте абсолютно свободни хора и че във вашата свобода, която е
абсолютно просветлена, никога не можете да грешите. Но най-напред имайте тази увереност в себе си, че каквото и да
правите, няма да станете роби на тези предприемачи, на това какво ще кажат хората за вашия външен вид и как ще им
изглеждате. Това е много важен момент – през половината от времето си се мъчим, само за да изглеждаме като
мнозина други. Много е изненадващо как предприемачите са направили западните хора на глупаци. В Индия това не



би могло да се случи, няма да се получи, особено при индийските жени. Такава „еднодневка” – мини-сарито – се появи
в Бомбай за около четири-пет дни, мисля, и после изчезна. Никоя индийка не би носила мини-сари, край. Тая няма да я
бъде.

Каквато и мода да дойде в Индия, не може да се наложи, понеже дрехите, които носим днес в Индия, са носените по
традиция и те са били тествани дълго на принципа на опита и грешката. И сега знаем, че това е най-доброто – стига
вече. На определена възраст вие спирате (с екпериментите) - „Това е стилът, който най-много ни подхожда.” Но
другите продължават и стиловете непрекъснато се сменят. И ето с това трябва много да внимавате - да гледате да не
се захващате с глупави идеи, които са създадени от предприемачите, а с разумни неща, които са ви необходими.
Усещам, че едно от поробванията е, че ставате играчка в ръцете на предприемачите. А това поробване е дълбоко
психологическо; и по много начини то е твърде добре прикрито и така фино, че не можете да си дадете сметка. Чрез
интроспекцията откривате какво не е наред с вас, как сте устроени – „Какво не е наред в личността ми? Сигруно идва
от обкръжението ми и от идеите, които ми внушават другите.” Би трябвало да имате собствени идеи, не бива да се
притеснявате какво е казал Платон или какво е казал Сократ и какво означава това. Вие какво мислите? В крайна
сметка вие сте просветлени хора!

Но има още друг психологически момент, който е даже по-лошият: „Майко, ако сме много сигурни, то издуваме егото
си”. Сахаджа йогите много се страхуват от егото си, да не би след малко да излитнат – „Това его ще надуе толкова
много, че ще излетим”. Другият страх, който имат хората е, че ако твърдят нещо – „Добре, ето това искам; това е
правилното, което трябва да се направи, обаче то ще ме дръпне надолу, така че не искам да казвам нищо. Имам си
его.” Така и в Сахаджа Йога се промъкнаха някои страхове. Единият от тях е: „Майко, не бива да имам его!” Но какъв е
проблемът с егото? Изненадващото е, че въпреки целия страх, но като реакция срещу него, хората са развили един
протестиращ характер. И отново предприемачите са разглезили егото ви. Сутрин, например, питате детето си: „Какво
ще закусваш?” - и то измисля нещо. А майката трябва да се разтича и да му го достави, или да държи от всичко в
хладилника. В Индия случаят не е такъв.

Яде се това, което е сготвено – „По-добре го изяж”. Като няма сол – няма, какво пък. Иначе не яжте, няма страшно. Във
всеки случай ще хапнете нещо. Така че когато дисциплината е във вас и вие я разберете, то не казвате: „Искам това и
само това”, а ще си кажете: „Добре, няма да го ядеш цял месец, пък да видим”. Веднъж – ще ви разкажа за Мен самата
– комфортът се опита да Ме попритисне за кратко, мисля. Преместихме се, а семейството Ми не беше по това време с
Мен. Имахме само едно малко легло, където спеше съпругът Ми. А Аз спах на направо на голия цимент на земята, а на
следващия ден започна да Ме боли тялото. И си рекох: „Добре.

– и спах цял месец на цимента. – От цимента ли Ме боли? Хубаво. Ще спя на него. Един месец. Ще спя на цимента.”
Така циментът загуби властта си над Мен. Може и да е циментът, а може и да е болката, която изпитвах. Така че това,
което трябва да направите, е да овладеете ума си. Тогава се появява проблемът с разграничението – „Това его ще се
надуе, Майко”. Защото вашето его, както ви казах, се е развило чрез реакциите, чрез протестирането срещу разни
неща, а също чрез ласкателствата на предприемачите.

Хубаво, каквато и да е причината, няма да си правим психоанализа. Но е факт, че имаме също проблем с егото. Защо?
Както вече ви казах, когато един балон се надува многократно, той лесно може да бъде надут. И с малко въздух се
надува. И ето защо се страхувате да не би внезапно егото ви да стане толкова голямо, че да се понесете като балон из
въздуха. Как може да го преодолеете? Вие сте просветлени души. Уважавайте себе си! Щом започнете да уважавате
себе си, няма да попадате в капана на егото.

Много е просто – уважавайте се. Трябва да си кажете: „Аз съм Сахаджа йоги, как мога да се държа така? В крайна
сметка съм Сахаджа йоги”. Развива се особен род достойнство и после ще се стеснявате да направите нещо глупаво.
Защото егото ви прави глупави, точно така е, абсолютно. Ако развиете себеуважението си – „Аз съм Сахаджа йоги и не
мога да се държа така. Аз съм Сахаджа йоги.” – като си го повтаряте, ще се учудите, че това достойнство на Сахаджа
йоги ви държи здраво стъпили на земята. Няма да попадате в капана на егото. От едната страна са обусловеностите, а



от другата е егото. Егото е просто нещо.

А достойнството трябва да бъде развито. Може да се учудите, но сред животните има мариади. Например тигърът
няма да се държа като змия, а змията няма да се държи като тигър. Ние сега сме Сахаджа йоги; ние сме тигри сред
хората, ние сме лъвове между хората, най-висшето; ние сме най-висшите човешки същества. Не е нужно да накичите
гърдите си с десет медала, за да покажете, че сте нещо велико, а вие сте Сахаджа йоги, вие сте Махайоги. Така че
развийте това уважение и ще се изненадате как изведнъж скромността ще се появи във вас; имам предвид, че
скромността ще навлезе във вас. Виждала съм някои Сахаджа йоги да седят изпъчени, друг път - приведени. Ако лява
Вишудхи не е наред, накланят глава надясно, а ако е дясна Вишудхи – наляво. И тогава погледнете себе си. Както
младоженецът трябва да се облече подобаващо, и помни: „Аз съм младоженецът, не мога да се държа като
останалите момченца, които ще бъдат там.

Трябва да проявя собствената си личност. Аз съм младоженецът и отивам на сватбата си. Не мога да се държа като
приятелите си тук.” Вие трябва да се държите по особен начин. Така че го приемете. Все още не знаем, че сме Сахаджа
йоги. Щом знаем, че сме Сахаджа йоги, това достойнство ще се развие в нас и чрез него, за ваша изненада, ще видите
какво не е наред в страната ви, какво е недостойно. От случилото се във Франция можете да откриете какво не е
наред с френските закони. Французите се интересуват повече от ядене и пиене, и от други неща, така че никога не са...
„О, хайде пък, какво ни е грижа за законите, нека си останат така, няма значение. Кой да ти се притеснява за тези
неща, не е нещо важно. Все пак, ако можеш да пийнеш нещо...” Ако отидете във френско село, след седем вечерта, не
можете да срещнете никой по улиците, даже и пияница.

Всички седят в кръчмата и пият. Имам предвид, че това е тяхната главна религия и основно забавление. На другия ден
идват с махмурлук и виждат всичко наопаки. Също като журналистите, които отидоха в Индия и като видяха
желязната врата (на училището в Дарамсала), си помислиха, че това е хитлеристки лагер. Преувеличават, разбирате
ли, изкривяват всичко, заради махмурлука. Целият живот на Запад прилича на махмурлук. Там виждат нещата или
по-големи, или по-малки, но не и каквито са. Повечето от написаните неща, които ще прочетете, психологията и всички
онези неща и книги, повечето са писани от пияници. Ако погледнете живота им, повечето са били пияници. Каквото и
да са написали, защо трябва да ги вземаме толкова насериозно?

С изключение на малкото просветлени души, повечето бяха алкохолици. Като онези, които пишат някакви гръцките
трагедии - сигурно отвътре са били истински пияници; сигурно са поемали много неща навътре, а после са пишели
подобни неща. Понеже повечето пияници, когато пишат, се питат: „Защо, защо, защо да живея? По-добре да умра”.
Такива имаме много и в Индия, които са писали гхазали, в които се пее: „Защо да живеем; нека умрем”. Един поет ги
попита: „Уж все искате да умрете, защо тогава не умрете, веднъж за винаги?”. Ще установите, че всичко, което пишете
или казвате, ще бъде много по-висше от това, което тези хора са писали. Но Сахаджа Йога се развива у вас така
спокойно, че дори не знаете какви сте. Днес на Пуджата на Гуру вие боготворите вашия Гуру. В същото време Аз се
прекланям пред гуруто в самите вас.

Нека вашият Гуру се прояви и утвърди. Особено Гуруто, който имате - Аз не съм стриктна с вас, а много нежна. Защото,
както ви казах, той е коренно различен - не е за индивида, а за колектива. И ако нещо трябва да се разпространи
колективно, то трябва да разберете, че единствено любовта ще го осъществи. Няма друг начин за разпространението
на Сахаджа Йога, защото не можем да бъдем като Хитлер, сеещи грешни идеи за омраза. Има идеи за любов и за
омраза. Ако учите другите на омраза – фундаментализъм и други такива - веднага ще дойдат хиляди, готови да се
бият. Може да подтикнете низките им страсти и да кажете: „Добре, елате, нека се бием”. Това е расизъм, даже
национализъм, всякакви подобни. Има всякакви хора.

Но когато казвам Любов, това е много различно. Опитайте се да разберете. И заради колективната ни работа, трябва
да знаем, че Любовта е източникът на енергия, който кара нещата 00:43:27:07 00:43:29:05 се превръщат в жива
материя. Това е енергия, която е жива. Опитайте се да го разберете сега. Но хората не разбират. Любовта не означава
да прегръщате някого или да правите нещо, а е жива енергия, която разбира, която ви кара да израствате. Надявам се



да сте видели книгите Ми и да сте ги прочели. Там съм описала за вас много ясно какво е живата енергия в нас и как
действа тя, как действа всичко. Например, вижте това цвете.

Аз не мога да му заповядам да расте изправено. То се развива по собствен начин. И по-добре. То е красиво, защото
нито едно цвете не прилича на друго. Живата енергия никога не създава абсолютно същото нещо отново – само
пластмасите го могат. Така че цветето си расте по собствен начин. Вроденото във вас – което е жива енергия -
вградена е, но е жива и това живо нещо, което работи, процъфтява от само себе си. Трябва да се дава водата на
чистата любов. Чрез чистата любов онова, което виждате като гуру в другия, е: „Какво ми става, какво ми пречи да
продължа напред?” А като Гуру онова, което виждате в другите, е как да подхванете човека, с любов, така че да се
приближи до реалността. Това е много нежен, много любящ процес и няма нищо като това истински да се радвате на
любовта си.

Това, че Аз знам, че обичам толкова много хора само по себе си е велико. А вие също усещате, че обичате мнозина. Но
би трябвало да е самадришти, тоест да гледаме всички с едни и същи очи. Да гледаме на всички е едни очи, нали?
Имаме само две очи. Но вие гледате всеки със същите очи, но го виждате различно. Да, виждате го различен. Но очите
ви не правят разлика. Не виждат хората едни като черни, други като бели, трети като сини, а ги виждат каквито са.
Когато гледате със самадришти, тоест с еднакви очи, еднакъв поглед, а не да сменяте идеите си.

Защото онова, което се случва, е, че вашият собствен ум изкривява и вие започвате да виждате някого различен. С
очите си виждам този вентилатор. Но ако умът Ми е изключен, може и да виждам като човешко същество. Ако сте с
разума си, то ще виждате всеки какъвто е. Това е самадришти - да имате един и същ поглед за всеки. Не изкривявайте
нещата, така че да нямате някой за ваш специален приятел, или приятел № 2, или № 10, или друг за неприятел. Щом
започнете да гледате на нещата по този начин, всичко ще си дойде на мястото. Иначе човек може да полудее. Трябва
да бъде самйак, което значи интегриран. Трябва да има интегрирано познание. Например, когато очите гледат, те
виждат къде седите, къде се намирате, къде е даден човек, къде е друг, каква е връзката.

Така че познанието за другите е във връзката един с друг. Да речем, че един мъж има дете и между тях съществува
проблем. За да повлияете на този мъж, трябва да знаете, че има дете. А не да го отделяте от другите, не да го
изолирате. Или да речем, вземете някой англичанин или италианец. Опитайте се да разберете, че този човек има
особен произход и, заради тази среда около него, той е такъв. Ако можете да имате толкова пълно разбиране за
другите, няма да има проблеми, никакви караници, нищо. Иначе през цялото време ще има конфликти и ето защо
човек се уморява. Очите не реагират, те само виждат – какво и да е, те просто го виждат. Очите никога не реагират, но
мозъкът реагира.

И тази реакция именно е отговорна, че разваля отношението ви към хората. Та трябва да сте в състояние на свидетел
– както Гйанешвара е казал: „Ниранджан пахане, ниранджан пахане” - да виждате някого без никакви реакции. Само
като погледнете, и ще знаете всичко за този човек, веднага щом го видите, нираджан пахане. Защото докато умът ви
работи, няма да видите човека такъв, какъвто е. Но веднага щом погледнете човека, знаете за какво става въпрос. И
тогава незабавно ще знаете за неговите чакри, за неговата Кундалини, ще проникнете във всичко. Но умът ви, който е
натоварен с глупости, няма да ви позволи да стигнете до това ниво. Така че ниранджан пахане, тоест просто да
виждате нещо, този вид поглед трябва да развиете. С това започва необвързаността - автоматично не критикувате
никого, само понеже умът ви е против този човек; не обичате някого заради това, че умът ви мисли така; също не
можете да създавате групи; не може някои хора да са ви скъпи, а другите – не. Когато някой път не се усмихна на
някои хора, те се оплакват: „Този път Майка не ми се усмихна.” Но Аз не мога непрекъснато да се усмихвам, разберете.
Помислете и за Моите мускули!

Как мога да се усмихвам непрекъснато?! Но има хора, които се чувстват много зле - „Вижте, този път Майка не се
усмихна”. А Аз трябва да се усмихвам непрекъснато, на всекиго. Опитвам се. Отношението към другите трябва да бъде
с ниранджана, защото е колективно дело. То не е строго, в никакъв случай не е сковаващо, защото е жив процес,
абсолютно живо е, не може иначе. Но определено това е делото, което създава хармония, любов, обич, чувство за



единство. Представете си, да мислите за някого, който не е любезен с вас или е... ужасно е! По-добре е да мислите
колко мили може да бъдете към този човек. Разбирате ли, отношение трябва да е колко мили ще бъдете към даден
човек.

Ако някой ви е ядосан, много е лесно да се скарате с него – „Ела насам. Ти си ядосан, и аз съм ядосан.” Не! Идете и
само го “погъделичкайте”. Толкова е просто, и се радвайте. Защото вие не можете да се наслаждава на омразата, не
можете да се радвате на съперничеството, на разделението. Както едната ръка трябва да се радва на другата, така и
вие трябва да се радвате един на друг. Ако не можете, то сте пропуснали главното, изгубили сте същественото. Трябва
да знаем, че колективният прогрес е невъзможен, ако нямаме чувство за колективност - да знаем, че сме част и
частица от една личност. Когато дърпам едното си ухо, не че то ще се скъса, но ще причини болка на цялото Ми тяло.
Ето защо казвам да си издърпате и двете уши.

Разбирате ли, когато започнете да виждате себе си по този начин, ще видите какъв сладък хумор ще развиете към вас
самите. Наистина ставате една много интересна, магнетична личност, носеща много радост личност, изключително
радваща. Всеки ще търси вашата компания. Това е признакът, че вашият Принцип на Гуру е просветлен. Разбира се,
говори се, че трябва да сте необвързани, че не бива да имате никакви обвързаности към едно или друго. Това са само
думи. Всъщност само интроспекцията и приемането или, можем да кажем, познаването на собствената ви дълбочина
сами по себе си могат да ви дадат това чувство. Имайки знанието, че сте Сахаджа йоги и че дълбочината на
Божествеността във вас е голяма, това само по себе си ще е повече от достатъчно, за да съществувате като
най-първокласния Гуру. Всъщност, Аз вече не съм Гуру, никога не съм била Гуру - Аз съм Майка, безнадежден Гуру.
Защото гуру, който не може да е строг, е безполезен и Аз трябва да се подготвям, за да кажа някои неща.

Ако има конфликт между двама души и ако имам малко време, за да им кажа, се чудя: „Как да бъда строга с тях?” А
понякога спонтанно Ми идва и ги питам: „Защо правите така?” Най-много това, спонтанно. Така че вие трябва да
развиете тези качества на гуру в себе си, които са за колективната работа. Помнете, те са за работата на колектива.
Днес почитате Принципа на Гуру във вас самите, почитайки Мен. Не бих казала, че трябва да се опитате да Ме
следвате, защото в много неща не Ме бива. Да речем, не разбирам нищо от банки, не разбирам от пари, тоест има
много неща, които не знам, наистина. Не Ме бива, не разбирам от право. Не бива да бъдете като Мен, ясно? Но трябва
да сте в състояние да кажете – както казвам – че имате такъв и такъв проблем. Едно е сигурно – трябва да имате
пълното познание за Сахаджа Йога или желанието да знаете всичко за Сахаджа Йога.

Ако постигнете това, ще плувате в Океана на познанието, като ракета. Каквото и да искате, кавото пожелаете да
знаете, ще го знаете. Но трябва да е налице желание да знаете. Никога не бъдете доволни, че познанията ви за
Сахаджа Йога са напълно достатъчни, никога! От всичко останало може и да сте доволни, но само за Сахаджа Йога
трябва да я познавате все пак чрез ума, а сърцето ви трябва да има това познание – „Трябва да го да бъде в сърцето
ми, не само в ума ми. Би трябвало да знам чрез ума, но и да е в сърцето ми.” Както ако гледате филм, например „Кинг
Конг”, знаете, че това е Кинг Конг. Няма значение, че това е филм. Обикновено нашето знание е такова. Но ако
изведнъж видите самият Кинг Конг пред себе си, ще си кажете: „Боже мой, той наистина е пред мен!” По същия начин,
когато знанието е само в главата, то е като на филм - далече е, не е в сърцето. Но когато е в сърцето, то действа,
работи.

То не работи чрез мозъка. То само съществува в мозъка, но работи в сърцето. А в сърцето обитава Духът. Много е
просто - ние сме хора, които живеят повече с мозъка, отколкото със сърцето. Но знайте, че сме в действителността, а
Кинг Конг стои пред нас. Вие не гледате филм, това се случва в действителност. А в реалността трябва да работи
сърцето, а не мозъкът, защото реалността се постига само чрез сърцето, не чрез мозъка. Щом го разберете, то ще
отворите сърцето си, ще го разширите – „То е в сърцето ми”. И всичко ще е така ясно очертано в главата ви, ясно ще
знаете всичко – какво да се направи, как да реагирате, как да го изработите. Ако поместите цялото това познание на
Сахаджа Йога в сърцето си – най-напред ще трябва да разширите сърцето си, иначе не можете да поберете Океана – и
тогава ще видите: „Това е Сахаджа Йога”.



За Мен всичко прилича на Сахаджа Йога - купуването на този замък, идването на това място - всичко това е Сахаджа
Йога. Мога ясно да го видя. Всичко, което виждам, незабавно го свързвам със Сахаджа Йога – „Това е Сахаджа Йога”.
Защо е така? Заради Сахаджа Йога. Това е Сахаджа Йога. Навсякъде ще започнете да виждате Сахаджа Йога, когато
сърцето ви знае онова, което знае разумът ви. Познавам хора, които много добре знаят мантрите и всичко останало
много добре, но не и в сърцето си. Така че го поставете в сърцето си. В Сахаджа Йога един гуру съществува не чрез
мозъка, а чрез сърцето.

Бог да Ви благослови! На тази Гуру Пуджа първо Раджеш ще прочете “Гуру Гита”. Аз никога не съм я давала на никого
да я чете. Причината не е, че това не е истина. Казват, че е истина. Шива казва на Парвати какво е Гуру. А защо не съм
ви давала тази книга? Защото всички тези гуру, които са на пазара, казват: „Аз съм вашият гуру, а „Гуру Гита” казва
това”. А там е написано да дадете всичките си пари, всичките си вещи, всичко ваше – тана, мана, дана (вашето тяло,
ум, всичко) – на вашия гуру и да се превърнете в пълен глупак. И хората го правят.

Затова не съм ви я давала. Днес за първи път помолих Раджеш за това. Но това не значи да следвате описаното от
Шива. Раджеш: Ом, твамева сакшат Шри Ади Гуру, сакшат Шри Ади Шакти сакшат Шри Дакшинамурти, Шри Матаджи
Шри Нирмала Деви намо намаха. В „Гуру Гита” Шри Шива, който е познат като Шри Дакшинамурти – гледащия на
изток – по настояване на Шри Парвати, Й казва какво представлява гуруто ... Можете ли да чувате, всички? … и високо.
Малко го засили. И Шри Шива казва на Шри Парвати в „Гуру Гита” кой е Гуруто. И в началото Той казва, че „гу” първата
буква на думата „гуру” подчертава атрибутите на майа, докато втората буква „ру” разрушава илюзията, причинена от
майа. Така че най-напред Той е този, който разрушава илюзиите, които са създадени от майата.

Той също ги създава, но и ги разрушава. Самият Той заема това положение и следователно позицията на Гуру е
най-възхваляваната и недостъпна дори за всички богове, а Шри Гуру е почитан от всички тях. Приветствия на Шри
Гуру, който изтегля падналите в океана на ада, докато седи на дърво на земния свят. Приветствия на Шри Гуру, който е
Шри Брахмадева, Шри Вишну и Шри Шива и който сам е върховният Брахма. Приветствия на Шри Гуру, който е създал
цялото познание за благополучието на хората, така че те да имат мостта за прекосяване на океана на земния свят.
Приветствия на Шри Гуру, който отваря очите на ослепелия поради мрака на невежеството, като го помазва с каджала
на познанието. Приветствия на Шри Гуру за това, че постигна просветлението на света. Ти си моят Баща, Ти си моята
Майка, Ти си моят Брат и Ти си моят Бог. Приветствия на Шри Гуру, който е Истината, а в светлината на тази истина
светът става проявен и Ти си този, който е радостта, която очарова света. Приветствия на Шри Гуру, който е Сат –
чистото съществуване, Истината – позналият кой свят от разнообразни форми и обекти престава да изглежда като
действителен.

Приветствия на Шри Гуру, чиято форма е причина в действието и който присъства като причина във всяко действие.
Приветствия на Шри Гуру, чието присъствие като причината в действията във всичко носи единство, носи
колективността, носи обединението в разнообразието на форми и обекти. Приветствия на Шри Гуру, чиито две
лотосови стъпала разпръскват горещината на двойствеността и ние спасяват от всички бедствия. Приветствия на
Шри Гуру чрез нашата реч, чрез нашия ум, чрез нашето внимание, чрез нашите очи, понеже Гуруто е наистина Шри
Шива и Шакти заедно, и чиито две лотосови стъпала са червени и бели и бляскави. Аз медитирам върху Шри Гуру,
върху буквата „гу”, която показва състоянието отвъд трите гуни, и върху „ру”, която показва безформените форми и
която ни дарява с формата, която е отвъд трите гуни. Покланяме се отново и отново на Шри Гуру за това, че разрушава
чрез Себереализацията кармите, които сме натрупали през серията от миналите ни животи. Покланяме се отново и
отново на Шри Гуру за това, че няма принцип над този на Шри Гуру. Не съществува покаяние, което можеш да сториш,
тъй като най-висшето покаяние, което трябва да се направи, е да се постигне Шри Гуру; а никакво познание не може да
съществува отвъд принципа, който е Шри Гуру. Покланяме се отново и отново на Шри Гуру, който ни е показал
формата на нескончаемия балдахин, покриващ всички живи и неживи неща. Приветствия на Теб, на Шри Гуру, чиито
Лотосови нозе са обкичени с диаманти, които са шрутите (свещените текстове) и сияещите лотоси на Ведите.

Приветствия на Шри Гуру, който спонтанно събужда в нас цялото чисто познание. Приветствия отново и отново, и



отново на Шри Гуру, който е Чайтанйа, извечно спокоен, отвъд объркването, изключително чист, отвъд ритъма наад,
отвъд точката бинду и времето кала. Произходът на медитацията е Формата на Шри Гуру, произходът на пуджата е
лотосовите нозе на Шри Гуру. Първата пуджа е пуджата на лотосовите нозе на Шри Гуру. Първата мантра, произходът
на самата мантра е речта на Шри Гуру. Първото освобождение, произходът на всяко освобождение е само по
милостта на Шри Гуру. Сакшат Шри Матаджи, Шри Нирмала Деви, намо намаха. Аха, мисля, всички лидери да дойдат.
Мисля... Тоест, ако има двама лидери, и двамата да дойдат. Нека Бог да ви благослови.

Първо, може веднъж да се каже мантрата на Ганеша, Ганеша мантра. „Атхарва Ширша” може да се каже – Можете да
кажете „Атхарва Ширша” веднъж. И всички да измият, да полеят вода върху Моите нозе.
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Shri Buddha Puja, “You must become desireless”. Deinze (Belgium), 4 August 1991.

- Дениз, Белгия Днес сме се събрали да направим пуджа на Буда. Както знаете, Буда беше кралски син. Един ден той се
шокира, когато видя много беден, слаб и много нещастен мъж да върви по улицата, и силно се натъжи. След това видя
друг много болен мъж, който почти умираше. После видя и един мъртвец, носен от няколко души към мястото за
кремиране. Всичко това много го разстрои и той започна да мисли и да търси каква е причината това да се случва на
човешките същества. Първо, защо стават толкова нещастни или болни, или защо умират така ужасно? Причината
откри по време на търсенето си. Мога да кажа че, той обиколи целия свят, в смисъл: Той прочете Упанишадите, ходи
при много гуру ходи на много места за духовно обучение, Бeнарес, обиколи навсякъде. И накрая, той седеше под
банйан (свещено смокиново дърво), когато неговата Кундалини внезапно беше събудена от Ади Шакти и той получи
Реализация.

След това осъзна, че причината за всичко това е желанието. В Сахаджа Йога вече знаем, че всички други наши
желания не са чисти. Първо, каквито и желания да се осъществят, ние не сме доволни от тях, това е първото нещо. И
второ, всички тези желания имат отзвук. Какво е чистото желание? Всички знаете, че това е Кундалини. Кундалини е
силата на чистото желание, която осъществява вашето чисто желание да сте Духа, да сте Будха, да сте просветлени.
Будха означава човек, който е просветлен. Така Гаутама става Будха, както вие сте станали Сахаджа йоги. Но понеже
той премина през тези най-различни лишения, каквото научи стана част и частица от него, но в Сахаджа Йога всичко
това е Сахадж.

Винаги правим извод, че „Въпреки всичко, това е Сахадж.” А когато се опитаме да изработим нещо, винаги казваме: „О,
ще се изработи спонтанно. Всичко е наред, Майка ще направи всичко за нас”. Това е честа грешка в Сахаджа Йога. И
така, пред Мен стоеше въпросът дали да ви пусна по дългия процес или да ви дам Реализация. Защото в тези дни на
объркване не може да има много време да извървите целия път на Буда, а и той беше само един, Аз трябва да
подложа всички ви на това. Това щеше да е много трудно. Не знам колко от вас щяха да издържат. Повечето щяха да
отпаднат на половината път, или може би на една четвърт от него. Така че това стана по Сахадж начин. Не трябваше
да седите под смокиново дърво.

В крайна сметка получихте вашата Реализация. Вашата Кундалини беше събудена и получихте вашето просветление.
Но просветлението, което се установи в Буда, не е установено в нас, тъй като нашите чакри не са изчистени, както той
беше пречистил чакрите си. Имате същото тяло, същия ум и същото отношение, когато получите Реализация. Понеже
гледахте към дома на Бог, все още гледате към него, но вече сте влезли вътре в дома и трябва да погледнете през
прозорците му. Това го забравете. И въпреки че сега седите на върха на хълма, извън задръстването и целия трафик,
щом видите кола, се плашите. Не знаете, че седите на върха на хълма, където Майка хубаво ви е настанила. И ето как
се държите по този начин. Когато получавам сведения за Сахаджа йоги, много се учудвам, че те не знаят, че са
реализирани души.

Затова Буда говори да нямаме желания. Това е невъзможно преди Реализацията, дори след Реализацията мисля, че е
трудно. Съществува някакво фино желание, а там, където трябва да го изработите, вие не го правите, казвайки си:
„Егото ми ще се раздуе”. Където ни е изгодно, правим така; където ни харесва, правим онака. Решението на цялата
ситуация е едно и Аз го открих сама, и то е, че това е колективно събитие. Човек, който е индивидуалист, никога не
може да избяга от егото си. Индивидуалистът никога не може да види егото си. Този, който живее индивидуално и
иска индивидуално да се наслаждава на всичко, никога не може да преодолее егото си, защото не е преминал през
всички тези покаяния. Или иначе казано, ако сте индивидуалист, тогава по-добре преминете през всички тези
покаяния и после да се върнете. Решението е да измием всички наши чакри, да пречистим живота си в колектива, и
това е решението на проблема с егото.
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Някога всеки работеше индивидуално. Например, човек трябваше да ходи в Хималаите, да си намери гуру, а след това
гуруто да го изгони. След това ще отиде при друг гуру, ще работи там, след това и той ще го изхвърли. След това ще се
роди отново; и пак ще бъде изхвърлен. И най-накрая, ако поне един гуру го приеме, всичко е наред, много добре. Ще
бъде бит, ще бъде измъчван, ще се отнасят с него по всякакви начини, ще бъде провисван надолу с главата. И после,
най-накрая, ако някой гуру се доближи до някой индивид, ще му даде Реализация. Това беше положението. Но в
Сахаджа Йога вратата е отворена – всеки може да влезе, всеки. Получете вашата Реализация.

Тъй като Аз вярвам в колективността, този колективен живот определено ще ви даде това, което Буда постигна чрез
собствените си усилия. Но тук също допускаме грешка - не знаем как да бъдем колективни. Индивидуализмът през
цялото време е около нас. Мислим индивидуално по всякакъв начин. Където колективът е работел, Сахаджа Йога е
процъфтявала; а където не е работел, е имало проблем. Така че е много важно да погледнем към себе си и да
разберем за себе си колко сме колективни. Радвате ли се на вашата колективност, или не? Стремите ли се да сте в
колектива, или не? Веднага щом си помислих за мястото в Кабела, което сте виждали, и се замислих да направя там
малък ашрам, близо до реката, за вас, хората веднага казаха: „Майко, ще е добре ли ако всички си купим собствени
къщи тук?” Веднага. Тогава каква е целта?

След това ще Ме повикат: „Майко, моля Те, ела в моята къща за вечеря. Ела в моята малка къщичка да пием по чай."
Аз не се интересувам от това. В Сахаджа Йога докато наистина не станете колективни във всяко отношение, не може
да израствате и не може да измиете себе си, не може да изчистите себе си. Той не говори по този въпрос, но по
някакъв начин го каза, с думите Буддхам шаранам гачами – първо, „Отдавам се на моята Себереализация”. После
каза: Дхаммам шаранам гачами - означава „дхарма в мен”, „аз самият се отдавам на тази дхарма”. Това е духовността.
И третото, което каза, е: Сангхам шаранам гачами. Сангха означава „колективност”, „аз самият се отдавам на
колективността”. Но по онова време Буда не знаеше как да дава масова Реализация.

Той поддържаше ученици, които трябваше да бръснат главите си, независимо дали са крале или кралици; които
трябваше да носят само една дреха, независимо дали бяха мъже или жени; които трябваше да имат само една черга,
на която да спят в голяма зала. Без съпруг или съпруга, без брак, без нищо. И трябваше да просят храна по селата, за
да нахранят техния гуру, а и те трябваше да ядат от същата храна, независимо дали беше достатъчна или не. Това го
няма в Сахаджа Йога. Още от самото начало в Сахаджа Йога всичко е много весело и от вас се очаква да сте
абсолютно радостни в Сахаджа Йога. Това е така. Но радостта от колектива... Ако не знаете как да се наслаждавате,
то не може да израствате, защото няма друг изход. Какво е другото покаяние? За някои хора дори колективността е
покаяние, докато започнат да й се наслаждават. И са много неприятни – „Това не е хубаво” - много критични.

Някои от тях остават в ашрам и критикуват всичко през цялото време - „Това не е хубаво. Това не ми харесва, онова не
ми харесва”. И така, тук сте в пълно съзнание; искам да кажа, че не може да ви хипнотизират. Ако сте хипнотизирани,
може да живеете както ви харесва. Но в пълно съзнание и с пълно разбиране трябва да станем колективни. Това е
едно от решенията за нашето изчистване. Можем да кажем така: да предположим, че ръцете Ми са мръсни, отивам на
мивката и виждам как капва една капка, обаче не мога да се измия. Така че отивам на друго място, а там няма вода.
На трето пък откривам, че няма нищо. Най-накрая намирам място, където има вода.

Тогава се измивам изцяло, тъй като знам, че не мога да намеря вода никъде другаде. Но в Сахаджа Йога вие сте
потопени във водата на колективността. Ако се радвате на тази колективност и можете да плувате в нея, тогава няма
никакъв проблем. Буда, както знаете, работи по нашата Дясна страна, в нашата Агнйа. Изненадващо е божество като
Него да работи по Дясната страна. Първо, той каза за Дясната страна, че трябва да сте необвързани, без желания.
Имам предвид, че никой не би работил ако няма желание и ако няма начин да спечели нещо от това, искам да кажа, в
нормалния смисъл. Но трябва да изработите състоянието без желания. Само тогава Дясната страна може да се
овладее - много е символично. Обикновено десностранните хора са много слаби, но Буда е много пълен.



Обикновено десностранните хора са изключително сериозни, много сериозни, дори ако ги погъделичкаш, няма да се
засмеят. Но Буда се смее през цялото време с двете си ръце по този начин, радвайки се на Себе си. Вижте контраста.
Когато работите без да имате никакви желания, само тогава може да достигнете това състояние, в което ще се смеете
през цялото време. Но онези, които си мислят „Ние вършим тази работа” с определено желание... Имам предвид, че
някои хора са на много ниско ниво, искат да правят пари, други – глупости, и това продължава, но то става все
по-фино и по-фино. Колкото по-фини ставате, толкова желанията също започват да стават все по-фини и по-фини. И
ако не внимавате, просто излизат наяве. Той е този, който се намира в Десния канал, отиващ към Левия канал. Той е
този, който каза, че не трябва да имате желания, по Дясната страна. Какъв контраст.

Особено на Запад, виждала съм хора, които пъшкат - „Ууф”. Какво са направили толкова? – „Вдигнах тази лъжица”. И
сядат с лъжицата. А са изненадани да видят, че Аз не съм изморена. Но Аз не правя нищо. Искам да кажа, нямам
желания. В действителност, никога не правя нищо; Аз съм само Нишкрийа, просто не правя нищо. Така че когато
станете този инструмент, отдаден инструмент, когато знаете, че не правите нищо, каквото и да е, тогава овладявате
Дясната си страна. Как постигате това майсторство?

Не правите нищо, нали така? Отивате в магазина и печелите джакпота, без да правите нищо. Нямате желания и
внезапно откривате, че нещо, за което никога не сте си и помисляли, е пред вас, там е, стои си и е достъпно за вас–
просто го получете. С желанието си да постигнете нещо, когато го изработвате, също има противодействие. Всяко
действие има противодействие. Но действието без желание няма противодействие, защото вече няма желание. Да
предположим, че съм се изгубила по пътя. Никога не се тревожа, може би трябва да съм на това място. Да речем, че
искам да купя нещо, например замък, приемете го така. И хората схващат друго, а Аз трябва да го купя - това е
различно от желанието.

Искам да кажа, внезапно Ми дойде на ум, просто казах: „Трябва да живея в Италия, така че трябва да купя къща там”.
Показаха Mи замъка, но се оказа, че не става. Хубаво, няма значение. После следващия; всеки се привърза - „Трябва
да го купите на всяка цена” - замъка. Някак си мястото не Ми хареса много, но казах: „Хубаво, нека желанието им да се
сбъдне”. Но се случи така, че те всички бяха откъснати и трябваше да купят друг, който не искаха да купуват. А Аз бях
много радостна, понеже нямах никакви желания, но се оказа, че това е най-доброто. Причината е, че най-доброто се
случва на Мен. Така че каквото и да Ми се случва, знам, че е най-доброто и е за Мое добро, за доброто на Сахаджа
Йога. И така, някой критикувал Сахажда Йога - много добре, отлично.

Като в Индия, първо, имаше едно списание, където Раджнеш използва един човек да говори срещу Мен. А тази жена
беше откраднала Мои снимки и ги дала на списанието, и всички в семейството Ми бяха така ядосани - съпругът Ми,
братята Ми -, че искаха да съдят вестника. Казах им: „Не Ми допада тази идея да съдите вестника или нещо подобно.”
Когато беше първата ни програма в Делхи, имаше толкова много хора, че не успях да вляза с колата Си вътре. И
трябваше да... Искам да кажа, че и отвън беше пълно, та трябваше да сложат високоговорители извън залата. И Аз
попитах хората как така са дошли. Те казаха: „Видяхме снимката Ви във вестник „Илюстрейтид Уикли” и много се
впечатлихме”. Не са прочели нищо, нито дума, а всички се бяха събрали там. Един от тях е Харш, а и много други бяха
дошли, само виждайки снимката Ми. Та ако тази жена е откраднала снимката Ми, значи е за наше добро; Имам
предвид, че по принцип бихме платили много пари, за да публикуваме нещо, а без да плащаме нищо, снимката Ми
беше там. И тези хора, разбирате ли, хората от Моето семейство видяха, че списанието се закрива за 6 месеца и
трябва да понесе големи загуби.

Това също не го желаех. Когато нямате желания, сте щастливи, защото никога не се разочаровате, никога не сте
нервни. Да сте без желания не означава да станете глупави или аскети, или нещо подобно, а да нямате очаквания -
„Ако направя това, ще се случи това. Ако направя иначе, онова ще…” Не се тревожете, правете това, което искате да
правите. Трябва да знаете едно нещо и това е, че нищо лошо не може да ви се случи, а ако ви се случи нещо лошо,
значи, че нещо не е наред с вас. Ще ви разкажа нещо друго. Веднъж, за пръв път паднах малко, малко, не много, а Ми
казаха: „Изобщо не може да излизате навън. Не може да излизате, защото вали и ще развиете артрит”. Никога не



развивам подобни неща, но няма значение. Така че се наложи да си седя вкъщи и написах тази книга през това време.

Добре стана, че паднах. Иначе щяха да кажат „Ела при нас, ела”. Цялото Ми семейство беше на почивка. Слава богу. И
за тези четири-пет дни написах книгата. Така че възползвайте се от всичките си разочарования. Ако има
разочарование, усмихнете му се и знайте, че е за ваше добро, за да откриете нещо ново, да откриете нещо по-добро. Но
обусловеностите са много силни. Ето защо казвам да бъдете в колектива. Например, имаме индийци, имаме
французи, имаме такива и онакива, всякакви.

Заобиколени са от всякакви обусловености, все още. Индийците трябва да ядат индийска храна, където и да отидат.
Много е трудно положението. В това отношение вие сте по-добре, ядете всякакви… дори ядете ужасна индийска храна.
Аз Самата не харесвам много индийската храна; не е много питателна. Много е вкусна, но не е питателна. Но вие
нямате нищо против да ядете каквато и да е храна, това говори добре за вас, но желанията ви са нещо друго, малко по-
различно, което знаете много добре, и няма нужда да ви казвам. Например, казах на жените да не носят толкова
много козметика и тежки неща със себе си, но когато и да дойдат, мъжете си късат ръцете, пренасяйки с техните
големи, огромни куфари. Не казвам, че трябва да вървите по начин, който не е приличен, но за целта, се придържайте
към минимума. Или друго, съществува съревнование с лидера, винаги, все ще се намери някой за това.

Но откривам, че на Запад е не толкова свързано с храната, а с къщата, дори в Индия, ако се ожените за индийка – или
гъркиня, същото се отнася за гъркините – те ще се опитат да държат съпруга при себе си - това е нещо обичайно,
виждала съм го. Те са като индийките и ще развалят израстването на съпруга си, а и своето също. Факт е. И са много
доминиращи. Индийките няма да доминират, а ще контролират мъжете си, да имат отделна къща за себе си. Но те не
знаят... Индийците не познават колективността, те са големи индивидуалисти. Сега със Сахаджа Йога, разбира се,
постепенно се научавате как да станете едно с другите. Още повече, че хората идват от различни култури, така че се
придържат към собствената си култура. Онова, което е благоприятно в която и да е култура, би трябвало да се вземе,
тъй като универсалната култура е в Сахаджа Йога. Но има толкова много неща, по които залитаме заради нашите
обусловености. И ето защо, по същото време, се появи друга велика инкарнация – Махавира, който посочи какви са
наказанията за хора, които се отдават на своите обусловености.

Искам да кажа, че той говори за ужасни неща. Какво ще се случи на хора, които следват обусловеностите си, къде ще
свърши живота им, какво ще бъде положението им, в какъв ад ще попаднат - това беше описано. Ужасни неща.
Разбира се, днес няма да говоря за това. Но обичайното нещо за него и неговите съвременници, като Буда, Кабир и
всички останали, което се оказа общо за тях - не толкова при Кабир, колкото при Буда – е, че Махавира не говори за
Бог, а за абстрактното, за безформеното. Защото в онези дни най-лошата обусловеност беше, че щом хората започнеха
да почитат някое божество или нещо друго, те се превръщаха в негови роби. Както Мохамед Сахиб каза… Той говори
за Ниракар (безформеното). Но тези две личности отидоха и по-далече и казваха: „Няма Бог, по-добре да не говорим
за Бог сега, по-добре да получите своята Себереализация”. И Аз направих същото в началото. Казах: „Получете своята
Себереализация”; понеже всеки може да каже „Аз съм Бог”.

Така че те никога не говореха за Бог, изобщо, а през цялото време повтаряха: „Няма Бог, а това е вашето Себе”. Те
наложиха това табу– наричаха ги Ниришварас (без Бог), Ниришварвад (невярващ в Бог) - и двамата не вярваха в Бог, а
в Себереализацията. Знаеха, че Аз ще се появя и ще ви разкажа за това. И така, Буда говори за бъдещия Будха, който е
Майтрейа. Ma е Майката, която е в три форми: Махакали, Махалакшми, Махасарасвати. Ако помолите някой будист да
зададе въпроса за Майтрейа, само тогава той получава своята Реализация. Буда говори за Майтрейа, защото знаеше,
че когато Майтрейа дойде, Тя ще трябва да каже на хората за Ишвара (Бог). Според тях, хората не бяха достигнали до
това ниво, на което би могло да им се разкаже за Ишвара. казаха, че няма Бог, просто за да акцентират върху
Себереализацията, Атмагнйан - познанието за Себето, Себереализация. А ранните будисти - казаха Ми - бяха
бхикшукас (букв.

просещи монаси), бяха аскети, но имаха опитността за хладния полъх на Светия Дух, също както гностиците, мисля, но
бяха много малко. Те не бяха толкова много, колкото сте вие, но по отношение на мъдростта бяха на много високо



ниво, тъй като всички те преминаха през ужасни покаяния. Така че като мъдрост бяха на много високо ниво и понеже
имаше разлика между тях и другите, мъдростта им беше толкова голяма, че не можеха да впечатлят останалите и тя
просто отмря, бих казала. Но все пак имаме дзен системата, където Виддитама е друг ученик на Христос и той слезе
като Будха (просветлен); появи се и тао. Тези две системи именно – дзен и тао – изразяват идеала на Буда за Сахаджа
Йога. Тао не е нищо друго освен Сахаджа Йога. Тао означава начин, как стават нещата, а системата дзен, дзен
означава дхйана (медитация, практика). Те също вярваха в издигането на Кундалини. По онова време не удряха
никого по гръбнака, но по-късно започнаха да удрят хората по гръбначния стълб с някаква пръчка, за ги доведат до
дхяна. Тао и Дзен са разклонения на същия будизъм - в истинския смисъл на думата, бих казала - с тяхното
извисяване, без да говорят за Ишвара, за Бог, а целите бяха същите – човек да стане Будха (просветлен), но те също
отмряха.

Срещнах се с лидера на Дзен, който дойде при Мен да го лекувам. Попитах го: „Как така си лидер, ти дори не си
кашйапа (един от първите ученици на Буда)?” Кашйапа е човек, който е реализирана душа. Той Ми каза, призна Ми, че
имат само двадесет и шест кашйапи общо и това е започнало след шести век, но са били много малко такива, и така
са се изгубили. Това означава колко сте щастливи, че всички вие сте реализирани души. И така че за нас банйан,
индийската смоковница, е колективността. Трябва да направим себе си по-фини същества, да сме едно с колектива, и
това е много радостно, много красиво. Тези, които не могат да го направят, не могат да напреднат в Сахаджа Йога,
създават проблеми на себе си и на другите, и безпокоят всички. Вниманието им е лошо и никой не знае как се държат.
Така че посланието на Буда е, разбира се, да не развиваме его. Но как да стане това?

Първо, каквото и да правите, трябва да си кажете: „Аз не го правя. Майка прави това”, или „Бог го прави, аз не правя
нищо”. Но ако чувствате, че правите нещо за Сахаджа Йога, по-добре е да спрете да го правите. Кажете си: „Не, просто
ми се случи. Аз просто не направех нищо. Само бях там. Това е всичко.” Тогава сте постигнали нещо много. А второто
нещо е желанието, желанието за каквото и да е - за най-малкото или най-голямото нещо, или даже обичта към децата
ви, към съпругата ви, това „мой, мое” и всички подобни неща. Ако не са изпълнени, всички тези желания ви карат да се
чувствате дълбоко разочаровани и тогава трябва да знаете, че нещо не е наред с вас. Но ако разбирате чувството за
колективност, тогава много бързо може да се извисите.

Бих казала, че индийците са изключително религиозни, дисциплинирани хора, в известен смисъл, но им липсва
колективност. Ако станат колективни, ще се изстрелят нагоре. Единствената страна, която намирам за много
колективна, е Русия. Поради комунизма, руснаците са колективни и без желания, а тъй като всичките желания им бяха
изпълнени от идеите на комунизма, не им оставаше друг избор и затова бяха много колективни. В известен смисъл
комунизмът е служил на хората, а не на правителството. Обратното важи за демокрацията, която служи на
правителството, за да печели пари, а хората страдаха. Ние сме хора, които са нямали възможност да опознаят
колективността. Бих казала, че колективността се развива много бързо на Запад, без съмнение, много по-бързо, но
липсата на желания, състоянието без желание е по-рядко. Все едно някой да има зъбите, а друг да държи храната,
нещо такова. Ако можем да видим себе си такива, каквито сме, и да се опитаме да разберем, че имаме един или друг
проблем.

Ако можехте просто някак да неутрализирате този проблем с едностранчивостта, можехте да стигнете до там; защото
ако решите един проблем, може да си навлечете друг, после трети. Но само ако застанете в центъра и видите за себе
си какви са вашите желания. Пребройте ги едно по едно. Искам да кажа, че ако трябва да мисля какво е Моето
желание, Аз оставам без мисли, наистина, в ужасно положение съм. Ако трябва да мисля какво да си пожелая сега, Аз
оставам без мисли. Понякога съм си казвала: „Да взема да развия някакво его. Не знам от къде да започна. Трябва да
имам его, в крайна сметка всеки има его, защо Аз да нямам?” Не знам как да създавам его. После, имаме и
обусловености, чрез които развиваме това ужасно нещо, наречено вина. Искам да кажа, това е друго нещо, по времето
на Буда никой нямаше такъв проблем, мисля.

Това е модерна техника - да се чувстваш виновен; има някакъв модернизъм в това, защото не знам как се е получило.
И този модернизъм представлява ужасното нещо, наречено „вина”, което наистина се падна на Мен да изчистя; по



времето на Буда го нямаше, при него го нямаше това. Иначе щеше да Ми проправи пътя, но не го направи. Остави този
проблем на Мен, да изчистя вашата лява Вишудхи и Моята също,а през цялото време Ме боли тук. Това ужасно нещо –
особено западният ум, индийците нямат чувство за вина – но това трябва да се преодолее. Както знаете, Буда и
Махавира поддържат центъра Агнйа. Ако искате да имате чиста Агнйа чакра, то от една страна не бива да имате
никакви желания, трябва да простите – „кшам”. Кшам е биджа мантрата, означава да простите; биджа мантра за
Дясната страна. Кшам - „аз прощавам”. А за Лявата страна е „хам”.

Понеже левостранният човек винаги си мисли „О, аз не съм добър”, той трябва да каже: „Не, аз съм добър” - „хам” - “аз
съм.” „Хам” и „Кшам” - това са двете биджа мантри, които трябва да казвате. Разбира се, ако ги кажете, те ще
подействат, тъй като в крайна сметка сега вашите прани са станали пранави, вашият дъх е станал просветлен, но
доста слаб – бих казала -, но няма значение. Вашите мантри могат да действат. Трябва да използвате тези две биджа
мантри, за да изчистите Агнйа. Но Махавира има решение за това и след Реализацията, ако имате блокаж в Агнйа, ще
получите ужасно главоболие. Такъв е стилът на Махавира. Ако направите нещо лошо, получавате наказание; ако
прекалите в нещо, бивате наказани; ако тръгнете срещу Сахаджа Йога, бивате наказани. Аз не правя нищо, това е
Махавира, който работи през това време. Ако се опитвате да сте много хитри, ще ви надхитряват. И така, тези две сили
работят отдясно на ляво и отляво надясно.

Ако използвате прекалено Дясната страна, ви удря здраво отляво. Ако използвате прекалено Лявата страна, ви удря
здраво отдясно. И двете наистина са като, наистина, като нож с две остриета. Едната страна казва: „Не трябва да
имаш желания.” Добре, имаш желание – наказание, от тази страна. Някои хора повтарят: „Трябва да имам деца, трябва
да имам деца”. Даваш им деца, а после казват: „Майко, защо ми даде това ужасно дете? То е толкова ужасно”. След
това друг казва: „Майко, дай ми жена от Махаращра”, да речем. Наскоро имаше такъв случай. Една жена много Ми
досаждаше: „Майко, дайте ни жена от Махаращра”.

И се появи една наистина много специална, за наказание. А другите казаха: „Не, никога повече от Махаращра”, а тя
наистина беше... Никога не съм чувала за подобна жена от Махаращра. Ужасна. Понеже онази жена настояваше за
това, я получи, а после каза: „Не искам повече от Махаращра; баарпре баап." „Не, не – отговорих – всички са
прекрасни. Този случай е изключение, тя дойде, само за да те накаже”. И така, ако имате желания и ако пресечете
определена граница, ще бъдете наказани и това го прави Махавира. В по-малка или в по-голяма степен. Например,
имаше едно момче, което дойде до Лондон, беше много превзето, и искаше да си купи нещо. Заведох го в нормален
магазин и там намерихме много хубаво палто за него, от чиста вълна и всичко останало.

Той не пожела да го купи. „Искам да отида в голям магазин”. Отговорих: „Добре - и добавих. - Аз няма да дойда”.
Изпратих го с баща му. А момчето се върна с палто от изкуствена материя, от някакъв специален магазин, без да знае,
че палтото е изкуствено, защото не би си купило нещо от обикновен магазин. Но в големия магазин дадоха хубавичка
сума, а получиха нищо. Във всеки един момент Сахаджа йогите трябва да знаят, че Махавира е около тях. Буда също е
тук, и ви дава знак - „Не прави това. Не искай прекалено много”.

Той поставя ограничения за вас; но ако не слушате, добре - Той стига до определена точка, после получавате
главоболие и тогава питате: „Майко, защо получих главоболие?” Вие си го пожелахте. Това е автоматизирана машина,
и като Сахаджа йоги трябва много да внимавате с нея. И така, днес би трябвало да се разбере, че всички ние би
трябвало да станем колективни отвътре. Не бива да се оплакваме или мрънкаме за всичко, а да се наслаждаваме на
колективността. Другата страна на колективността е да не се опитвате да експлоатирате колективността, иначе ще
сте в беда. Например, виждала съм хора, които не знаят как да използват банята. Когато сте колективни, трябва да
уважавате колективността на другите. Чрез присъствието ви човекът насреща не бива да страда, в никакъв случай,
нито да се чувства обиден или неудобно. Когато сте в колектива, положението трябва да е такова, че другият човек да
се радва на вашата компания, да се наслаждава на вашето присъствие. В този случай няма да има никакви проблеми.

Но ако сте прекалено взискателни, ако искате разни неща, ако се мислите за велики, изобщо не може да бъдете
колективни, в никакъв случай, а ще страдате, автоматично ще страдате. Ако го осъзнаете и разберете правилно,



проблемът с Агнйа е решен. Например, гневът. Има хора, които винаги се хвалят: „Много съм му ядосан”. Хвалят се. Но
просто превърнете яда в прошка и ще видите, че този човек вместо да ви създава проблеми, сам си навлича
проблеми. Ядът ще ви разстрои, но прошката ще разстрои него, автоматично. Това е най-силното оръжие, което имате
– да прощавате. И това си проличава навсякъде в характера на Буда. Това ще ви даде себеуважение, че не сте
притеснявани от нищо, нали разбирате.

Както корабът трябва да е готов за плаване. Ако корабът е на вода и се счупи, каква е ползата да правим кораб? Каква
е ползата от Сахаджа йоги, който се разстройва непрекъснато? Трябва да бъдете готови за плаване в открито море и
ако сте такива, нищо не може да ви безпокои. Добре. Слонът си върви, а кучетата лаят – добре, нека да си лаят. Какво
значение има? Слонът гледа на една страна, по този начин, понякога взема малко вода и ги благославя с вода -
„Хубаво. Успокой се; сега и твоята глава ще се охлади”. Това ще ви даде себеуважение и ще знаете, че сте много
по-високо сте от другите.

Ето за това става въпрос: как да се отървете от вашето его, което е много, много голям проблем според вас. „Майко,
как да се отърва от егото си?” На егото може да му се каже „Тръгвай си”. Когато Аз-ът си отиде, се появява Себето.
Какво толкова, та се чувства наранено? Какво толкова, та да се чувства зле? Какво го кара да наранява другите? „Хан”
– тоест „да, добре”, излъгани сте, хубаво; поне вие не сте излъгали никого, бъдете щастливи тогава. Но щом сте
останали без его, това означава, че сте отдали себе си и никой не може да ви излъже. Можете ли да разберете това?
Никой не може да ви излъже, защото има една по-висша сила, която се грижи за вас.

По този начин би трябвало да разбираме Буда. Ето така трябва да опознаем качествата на Буда в нас. По този начин
може да се разтвори вашето его. Когато казвате „Майко, ние се отдаваме на Теб”, това означава, че давате пълна
почивка на ужасното си егото - това значи. Ето така изчезва егото. Мисля, че при всички вас, точно сега вашата Агнйа
се е отворила, при повечето от вас, някак си. А после ще се смеете на всичко; ще се майтапите със себе си; просто се
радвате на всичко. Нека Бог да ви благослови.
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За сутрешната и вечерната медитация Делхи, Индия - 27 ноември 1991 г. Днес се срещнах с всички вас след доста
време, а всички ние би трябвало да разбираме от Сахаджа Йога. Сахаджа Йога е еволюирала за благото на целия свят.
И всички вие сте нейни проводници. Вашите отговорности са твърде много, защото всички вие сте проводниците й.
Ако даваме вибрации на някое дърво или на някой храм или където и да е другаде, ако даваме тези вибрации, тя няма
да се активира, няма да проработи. Само чрез вашата работа и вашата решимост ще се разпространи. После, трябва
да разберем, че има един недостатък в Сахаджа Йога. Въпреки че тя е сахадж (спонтанна) и вие я получавате много
лесно, макар и да сте я постигнали по сахадж начин, е много трудно да я поддържате, защото ние не живеем в
Хималаите. Не живеем на никакво подобно място, където няма друго обкръжение освен духовната среда. Ние живеем
сред всякакво обкръжение и поради това имаме множество обусловености, които са залепнали за нас. Така че в
Сахаджа Йога трябва да изработим чистотата в нас и да станем чисти. Например ако имаме канали и някой от
каналите не е наред, както при канала за електричество, то електричеството не може да преминава през него. Ако е
кранче за вода и нещо го е запушило отвътре, тогава водата не може да мине през него; същото е и с Чайтанйа
(вибрациите). Те текат по нервите, които трябва да бъдат изчистени и чисти и е ваша отговорността да ги поддържате
чисти. Въпреки че вие хората сте Ме молили много пъти "Майко, моля Те, дай ни бхакти. Майко, моля Те, дай ни
отдаденост към Теб.", всичко това трябва да го разберете чрез мъдростта си. Първото нещо е, че когато нервите ви се
изчистят, всички вие ще се изпълните с радост. Ще почувствате, че не правите нищо. Ще вършите всякаква работа и
ще постигнете известност в нея. Всички ваши земни дела ще бъдат решени по много Сахадж начин. Всякакъв вид
благоприятни условия ще се появят пред вас. Всякакви хора ще идват при вас и ще ви помагат. Понякога ще се
удивлявате как се получава всичко, а вие вървите към вашия възход. При това благословиите на Лакшми са налице.
Напредъкът в изкуството също го има в това. Всеки вид растеж идва с това. Но всички тези неща са един вид заблуда.
Понякога виждам, че някой прави бизнес в Сахаджа Йога. Получава много пари и после пада надолу по такъв ужасен
начин, че е много трудно да бъде вдигнат отново. Така че трябва да пречистваме нервите си. Затова сутрешната
медитация е задължителна. Ако не сте в състояние да медитирате сутрин, то би трябвало да разберете, че една или
друга нечистотия е влязла във вас. Някакъв проблем съществува вътре. Една или друга нечиста мисъл е влязла вътре
във вас, което трябва да видите, разберете и изчистите. Трябва да се обърнете към себе си и да видите (какво е - б.
пр.); това наричаме "интроспекция". Това е за вашето добро, не за другите. Най-напред вие трябва да поддържате
собственото си благополучие. Ако имате различен вид нечистотии вътре във вас, поради това имате обусловености,
имате навици, имате заобикаляща ви среда и много други системи, чрез които тези шест врагове продължават да си
седят вътре в човешките същества. Тези шест врага, които са вътре във вас, се крият и всеки път се опитват да
надигат глава и да се показват. Така че е много важно да не страдаме и да се чувстваме виновни и не бива да говорим
лоши неща за себе си. Не бива да обвинявате себе си по никакъв начин, а да се опитате да ги изхвърлите от вас. Както
лотоса, който се показва над всяко мръсно или развалено място. То идва от цялата тази мръсотия и когато се отвори,
разпръсква благоухание, изпълва цялата атмосфера с прекрасния си аромат. Вие сте просто като този лотос; ако не
сте, то никога не бихте дошли в Сахаджа Йога нито щяхте да я постигнете. Вие хора не сте насекоми. Вие определено
сте лотоси. Но този лотос също трябва да поработи упорито, за да бъде защитен, грижейки се за себе си. Сутрешната
медитация е насочена към това да погледнете към себе си - "Какво правя? Какви са нечистотиите в мен? Ядосвам ли
се? Как да преодолея гнева си? Имам ли желания, които ме нараняват или ще ме разрушат? Защо стигам до там?" Ето
така, чрез интроспекция по време на вашата медитация, вие ще узнаете коя чакра във вас има блокаж и трябва да я
изчистите. Трябва да изчистите чакрата и тогава пак да останете в медитация. Това означава, че първо изчистването
и пречистването трябва да се направят. Трябва да изчистите вашето внимание. За това кратко време трябва да
изчистите ума си. Ако обичате себе си, то би трябвало да знаете значението на това Себе и да разберете какво ще
спечелите от тези нечистотии и негативности. Може и да спечелите нещо за секунда и да се зарадвате. Би трябвало да
разберете, че дори и да се чувствате щастливи в този момент, вие губите прекалено много за тази моментна радост,
защото да не можете да медитирате, означава, че вашата връзка все още не е установена. Има много хора, които
казват, че медитират и така си медитират, но това не е медитация. Следователно е много важно да бъдете честни към
себе си. Ако не сме честни към себе си, как можем да бъдем честни към другите? Това е за нашата собствена изгода,
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за нашето собствено добро. Виждам при много хора, че те не хващат никаква болест след идването си в Сахаджа Йога.
Максимален брой хора са силно облагодетелствани от Сахаджа Йога и виждам мнозина, които са радостни и блажени!
Всичките им семейни проблеми са разрешени. Всичко се оправя. После, също става и така, че заради едни или други
стари обусловености от миналото или минали проблеми, някои не могат да медитират. Онези хора, които не
медитират сутрин, не могат да напредват, без значение колко много работят за Сахаджа Йога, каквото и да правят; но
не могат да достигнат дълбочината й. Във вашата дълбочина лежи цялото щастие, радост, блаженство, задоволство,
богатство и слава... Всичко има във вашата дълбочина. Всички онези неща или пречки, които ви блокират или спират
да достигнете вашата дълбочина, би трябвало да бъдат отстранени, като обичате себе си, като наблюдавате себе си и
като разбирате какъв проблем имате в себе си. Очите ви много бързо отиват към чуждите негативности - това не е
ваша работа. Това е Моя работа, трябва да я оставите на Мен. Би трябвало да гледате и следите за собствените си
негативности и нечистотии! След това идва вечерната медитация. Тя е за отдаване. После идва въпросът как се
отдавате, тоест какво сте направили за Сахаджа Йога - "Какво направих днес за Сахаджа Йога? Чрез тялото, ума и
интелекта." Има един сляп певец, който е много известен. Той е много интелигентен, но не зная дали е грамотен или
не. Не зная как може да чете толкова много с невиждащите си очи. Той се срещна с Мен само три или четири пъти.
Такава прекрасна поезия започна да тече през него, той просто тръгна към дълбочината си. Как може подобна поезия
да тече от сърцето му? Потекоха такива неща, които даже не са писани в "Хилядата имена на Деви" ("Шри Лалита
Сахасранама" - б. пр.). Прекалено точни. Как можеше да го опише? Така че дълбочината му вече я имаше, както и
всички вие я имате, но той се гмурна в нея. Той я постигна, достигна я. Всеки един има това богатство. Всеки един от
вас може да достигне тази дълбочина. Следователно вечерната медитация би трябвало да е насочена навън. Тоест
"Какво направих за другите? Какво направих за Майка?" Всички тези мисли би трябвало да се появят във вас. Когато
се замислите по този начин, тогава трябва да разберете това: "Колко ме обичат другите? Колко любов ми дават? Аз
същата любов ли им дадох? Колко искрени са към мен? Аз проявявам ли същата искреност към тях?" Когато се
замислите така, тогава радостта ще потече във вас, чувствайки, че сте обичали толкова много. Вместо да си губите
времето като се ядосвате, реагирате, спорите и гледате чуждите грешки, трябва да видите колко много ви обичат
другите. В нашата Сахаджа Йога любовта е много чиста. Не бива да има нечистота в тази любов; любовта, която е
нечиста, не е любовта на Сахаджа. Тя би трябвало да е напълно без очаквания. "На кого дадох такава любов?" - когато
се замислите по този начин, че сте обичали толкова много, тогава ще се изпълните с радост. Вие изобщо няма да се
радвате ако продължавате да говорите или мислите, че ги мразите или че еди-кой си е такъв или онакъв, че е лош и
т.н. Вие се радвате само когато мислите, че революцията на любовта е около вас. Много красиви чувства се появяват
във вас в това време и това прекрасно чувство е като вдъхновение. То е много трудно за описване, но можете да го
зърнете да пробягва по лицето ви. По цялото си тяло можете да го видите. В съпружеския си живот можете да го
видите. Можете да го видите в атмосферата и в обществото около вас. По тази причина е много важно за всеки един
да медитира и двата пъти. Един или два дни можете да не ядете - не е проблем. Не сте си починали достатъчно - няма
проблем. Но Сахаджа йогите трябва да медитират. Така е защото само в медитация ще я постигнете (Йога, връзката -
б. пр.). Така че ако кажем, че сутрешната медитация е на вътрешното познание, то вечерната медитация е на
посвещението и отдаването. Така когато продължавате да установявате себе си, тогава ще разберете своята
значимост. Колко сте важни в историята. Цялата тази велика работа, която се случва в Сахаджа Йога, ще бъде
извършена чрез всички вас. Не сравнявайте себе си с другите. Онези хора, които са много известни, богати и живеят в
големи къщи, няма да я свършат. Страхливците също няма да я свършат. Но вие не трябва да ставате такива. Хората
ходеха в Хималаите и един от хиляди получаваше своята Себереализация, а другите оставаха безполезни. Те
преминаваха през големи покаяния. Всички вие не трябва да си налагате покаяния. Нито трябва да ходите в
Хималаите. Не трябва да правите нищо. Тогава каква пътека за вашето пречистване има в Сахаджа Йога, която все
още не сте разбрали? Та би трябвало да я знаете - това е колективът. Колективът е единственият начин за вашето
пречистване. Онези, които могат да бъдат колективни, без очакване, без обвързване ще бъдат пречистени спонтанно.
Не трябва да правят някакво специално покаяние за това. Би трябвало да приемате колектива не като покаяние, а
като източник на радост. Ако започнем да мислим как можем да живеем с тези хора, които са такива или онакива...
Понеже вратите на Сахаджа Йога са отворени за всички, ще стане много трудно за вас, ако започнете да мислите по
този начин. В случай на покаяние този, който може да се му се радва... е покаянието в Сахаджа Йога. Всяко нещо
просто се случва. Какво трябва да се направи за това? Всяко нещо се получава. Какво трябва да се изработи? Вашата
позиция е като на божества. Трябва да го разберете. Дали ние заповядваме или не на божествата, те продължават да



си вършат тяхната работа... Всички вие би трябвало да сте като тях. Можете да постигнете това състояние много
лесно. Изобщо не е трудно, не е невъзможно. Само трябва да си дадем малко време. Цялото си време пилеем за
глупави неща, но би трябвало да отделяме и за себе си. Всеки ден трябва да медитирате сутрин и вечер. Ако не
можете, то не бива да си милите: "О, направих голяма грешка!" Не е така, ако не сте могли да медитирате. Всичко това,
което ви казвам, не е като заповед, а е въпрос на вашата мъдрост. И то понеже Аз незабавно разбирам кой медитира
всеки ден и кои - изобщо; веднага! Защото ако перете дрехите си всеки ден, те ще останат чисти; как може да хващат
прах? А у онези, които не медитират, Аз мога да видя тяхната мръсотия веднага. Мнозина хващат няколко нечистотии,
дори като не са медитирали два-три дни. Така че това е като къпането. Даже и да не се изкъпете, няма значение, но
трябва да медитирате. Заради вашия собствен мир, за собствената си радост, за собственото си щастие, за
собственото си благополучие и за благополучието на целия свят трябва да медитирате. Ако обичаме себе си, тогава би
трябвало да знаем значимостта си и колко достойни сме. И що за работа получаваме от другите. Надявам се, че след
слушането на тази Моя лекция всички вие ще се замислите над нея и ще я приемете навътре. Не бива да е понеже Аз
съм казала така - "Шри Матаджи го е казала." После хората прилагат Моята лекция върху другите и мислят, че е казано
за другите и никога не си мислят, че е казано за Себето. Така че всеки трябва да се замисли, че е казано за него, а не за
някой друг; и - "Как да се извися, как трябва да израствам и съзрявам в Сахаджа Йога?" Нека Бог да благослови всички
вас!
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Покланям се на всички търсачи на Истината.

Ако сме истинските търсачи на Истината, то трябва да бъдем честни и искрени в това, така че да сме искрени към себе
си и да сме оправдали съществуването си на този свят. Има толкова много садхака (ученик), от сутрин до вечер те
извършват някакви ритуали, някакъв вид медитация, някакъв вид бхакти, някакво четене. Но човек трябва да разбере
какво сме постигнали, къде сме. Като Майка бих казала: „Мое дете, толкова много си направило в търсенето си, но
какво си открило? Постигна ли висшата реалност? Имаш ли това, което е описано в писанията?” Относно песента,
която се пееше днес на марати, искаше Ми се да бяха изпели нещо на санскрит, много са добри по санскрит, пеейки
също нещо на Ади Шанкарачарйа или нещо такова. Утре ще го направят. Самата тази песен беше написана от
Намадева през 12-ти век, а по-късно пак като поет отиде в Пенджаб, където Нанак Сахиб много го уважаваше и го
помоли да пише на пенджабски език. Той учи пенджаби и беше написал дебела книга, а в „Грантх Сахиб” имаше много
стихове от нея. Той беше обикновен шивач, много обикновен шивач и отиде в друго село да се срещне с друг светец,
наречен Гора Кхумбар, Кхумбар значи „грънчар, който прави грънци”; та Гора Кхумбар се беше захванал да приготвя
глината за работа.

Намадева просто застана пред него и каза: „Дойдох тук да видя този Ниргун, безформеното, да видя чайтанйа, а тук то
е в Сагуна, има форма”. Само една реализирана душа, само светец може да каже това за светец, защото познава
висшата реалност. Но хората, което не са реализирани, не могат да разберат какво е отвъд този живот. Дори в
християнството имаме Тома (Неверни), който слезе до Индия и написа много трактати, съхранени в пещера в Египет,
които бяха открити. Сега има книга за него, след 48 години изследване. Удивително е колко цялостно той описва
Сахаджа Йога и че трябва да сте преживели реалността. Естествено, всяка книга, всяко писание казва „Познай себе
си” – „Кой съм аз? Трябва да открия какво съм”. Щом това е казано, нашите усилия би трябвало да са да открием това
Себе, което е в нас. Казваме „моето тяло, моят глас, моят нос, моето, моята”.

Кой е този „аз”, комуто принадлежат всички тези неща? От къде идва това вдъхновение? Това „аз” е вътре в нас,
отразено в сърцето ни. Трябва да отправя молба към вас - не бива да Ме приемате сляпо. Слепотата никак не помага.
Но Аз ви предлагам една хипотеза, както в науката, относно как се случва всичко това. Ако тя се докаже, ако отриете,
че сте усетили като преживяване каквото казвам, тогава като честни хора трябва да я приемете. На Запад имаме
други проблеми спрямо тези тук, огромни проблеми. Първо отидох в Англия, а вие знаете какви са англичаните -
костелив орех, труден за чупене орех. Но след като се разчупят, те са пълни с ерудиция и именно те хукнаха към
университетите и различните библиотеки и намериха всичко за Кундалини.

Толкова много е писано вече от Натх Пантхите, които са били тук, които са свършили толкова много работа за
събуждането на Кундалини, но тя беше изгубена. И когато някои германци дойдоха тук заедно с други хора, тантриците
им казаха някои грешни неща, които те отнесоха от тук. И се стига до крайност с такова погрешно разбиране и такава
грешна информация, както в немската книга, която четох, според която Кундалини лежи в стомаха, а авторът беше дал
какви ли не обяснения. Той беше много учен човек, без съмнение, но не знам какви работи беше научил, в това е
въпросът, и как описваше Кундалини. Това познание ни беше известно отдавна. Имахме три типа движение към
Божественото. Едното бяха Ведите. Дори видйа (веда) значи „знам” – както Тома (Неверни) наричаше хората, които
знаеха, „гностици”, от гн. Не знам вие на юг какво казвате за гнана или гйана, но на марати ние казваме гн. Думата
„гностик” идва от същото, като човек, който е знаещ.

Не външно познание, не чрез усилията на вашия ум или емоционални усещания, но нещо много отвъд това. И те
опитаха същата пътека, но във Ведите е казано, в първата, още в първата шлока е казано, че ако не го знаеш, няма

http://amruta.org/?p=15402


полза от четенето на тази книга. Но какво означава „познание”? Да го знаете във вашата централна нервна система;
не в умствен или физически план, а на много по-високо ниво. Тъй като сме станали човешки същества, трябва
смирено да кажем, че не сме съвършени същества. Има нещо, което ни липсва; иначе защо ще се бием, защо ще се
караме? Искам да кажа, че всички, повечето от тези проблеми са човешки; екологичен, икономически, политически
проблем. Стигнете до извора; човешкото същество е това, което върши всички тези неща. Така че какво не е наред с
човешките същества? Животните са добре, те са пашу; те са под паша, под контрола на Бог.

Но човешките същества получиха свобода, втурнаха се презглава и всички тези проблеми са заради това, че не са
получили истинското познание. Та какво е истинското познание, което би трябвало да търсим и към което да вървим?
Тези хора се опитаха да го разберат във Ведите, но се опитаха да разберат по-скоро природата и петте елемента.
Докато почитаха петте елемента, според нас, те отидоха към Дясната страна, а десностранното движение е много
добре показано в гръцката митология. А след това от Гърция се превърна в някаква наука и всички онези неща
започнаха. Лявата страна пък беше бхакти. Хората започнаха да почитат Бог със сляпа вяра, да ходят при Бог, да Го
боготворят в храмовете и църквите, да вярват в светци. Особено Индия е специално благословена - каквото и да
имаме, то е от светците, макар и да е с големи отклонения и доста застинало. Но познанието дойде от светците, от
махаришите, от големите прорицатели. Друго хубаво нещо за индийците е, че тяхната религия не е организирана, няма
организация, която да я ръководи.

Това е голяма благословия. Въпреки това, всички тези идеологии във Ведите също навлязоха в някакъв вид умствена
майа и ето как имаме Арйа Самадж и всички тези неща, които са много трудни. Тоест, ако срещнете последовател на
Арйа Самадж, не знаете как да се държите с този човек;; той само говори ли говори, а бог знае какво познание има. Но
този човек не е достигнал точката, а е доволен от онова, което е прочел, четейки по много през цялото време. Това е
казал и Кабир: Пади пади пандита муркх байо - „Четейки твърде много, дори пандитите са оглупели”. Чудех се как
може да е така. Но сега срещам мнозина такива. Така че работата е в това, че чрез четене не можете да познаете
най-висшето. Да речем, един лекар ви дава лекарство за главоболие и ви казва да пиете аналгин. А вие започвате да
четете рецептата – „Аналгин, пий аналгин, пий аналгин”.

Така главоболието ще се увеличи ли или ще намалее? Трябва да изпиете лекарството. Ето това е написано във Ведите
– че вие трябва да откриете вашето Себе. Същото, част от Ведите са Упанишадите; навсякъде в Упанишадите няма
друго освен „открий твоето Себе”. Дори ако погледнете „Патаджали шастра”, в самото начало съвсем малка част е
вйайама (динамично дишане). Тоест, има аштанга (видове практика). Но съвсем мъничка част от нея е така
нареченият физически проблем, с който се занимават. В Сахаджа Йога ние също я използваме, но според разбирането
къде е проблемът; а не като останалите, които се захващат с упражнения и разни такива, а получават сърдечни
пристъпи, всякакви проблеми, горещина, високо кръвно налягане. Веднъж е ниско кръвно, друг път е високо кръвно, а
идват и Ми казват: „Майко, правим йога, а вижте...” Ние не сме само физически същества, не сме само ментални
същества, нито пък емоционални същества, а сме духовни същества. А вторият тип движение, който имаме в тази
страна, е бхакти.

Бхакти е хубаво нещо, ходенето в храма, но това също започна да запада, не са разбира какво е бхакти. Шри Кришна е
казал в Неговата „Гита” - трябва да знаете, че Шри Кришна беше дипломат, Той не беше майка, и знаеше какви са
човешките същества. Искаше те да пообикалят, за да намерят истината, защото никой не обича директни твърдения.
По онова време Той го каза специално на Арджуна. Той каза три неща за тях, в които се вижда неговата
дипломатичност, ако можете да четете през редовете: първото, което Той каза, е, че трябва да стигнете до гнйана. Не
беше добър търговец, защото търговецът никога няма да ви каже най-хубавото в началото, но Той каза, че трябва да
се заловите за гнйана. Ето това е. „Гнйана” означава това познание върху централната ви нервна система. А второто
нещо, което Той каза, е, че би трябвало да правите бхакти – „Каквито и плодове или цветя, или вода да Ми дадете, ще
ги приема, но вие трябва да правите бхакти, която е ананйа”. Ако знаете санскрит, ананйа е когато вие не сте другият,
когато сте реализирана душа.

Ако не сте свързани, какво е бхакти във вас? Мнозина се оплакват: „Майко, аз гладувах, правих това, правих онова, а



вижте състоянието ми. Аз съм една развалина от нерви”. Това не е грешка на Бог; вие все още не сте свързани. Това е
просто нещо, като телефона. Ако телефонът не е свързан, каква е ползата да набирате? Ще развалите телефона. Така
че бхакти без връзката е погрешна, ето защо Кришна е казал: Йога кшема вам ахам – „Първо Йога, после кшема”.
Първо трябва да постигнете вашата Йога, а после ще дойде вашето благополучие; иначе няма да стане. Много фино
Той постави на първо място Йога.

Защо не каза „кшема-йога”? Така че за бхакти Той каза това. За кармата каза: „Вършете цялата работа и я оставете в
лотосовите нозе на Всемогъщия Бог”. Това не е възможно. Много хора казват: „Майко, цялата моя работа я оставям в
лотосовите нозе на Бог”; дори убийците, мисля. Това е само идея на умствено ниво – „Оставям го в лотосовите нозе на
Бог”. Вие не можете, защото не сте в това състояние. Но да речем, един Сахаджа йоги няма да Ми каже: „Аз издигам
Кундалини”, а - „Майко, тя не се издига, не идва, тя...” – ще говори в трето лице. Ще каже: „Това не отива по тази страна”
– в трето лице, защото той не е повече там. Ето това е кармата – автоматично е в лотосовите нозе на Всемогъщия Бог.

Да, Той върши всичко. Ние сме само инструменти. Да речем този инструмент каже: „Аз говоря” - вие няма да го
приемете. По същия начин, когато казваме „Аз поставих моето...”, сякаш някой взима товар и го слага в лотосовите
нозе на Бог. Не, това е автоматично, спонтанно е. Това е Сахаджа, което е родено с вас. Всички вие сте получили тази
сила вътре в нас. Има книги, които описват Кундалини като много опасно нещо. Това е абсолютна глупост, казвам ви.
Била съм в толкова много държави, толкова много хора са получили Реализация и няма и следа от никакъв проблем
за тях. Напротив, подобрили са се по всякакъв начин.

За една нощ хората са се отказвали от наркотиците, от лошите си навици, за една нощ хора са били излекувани. Та Аз
не върша нищо като такова. Тоест, може да си мислите, че Аз върша нещо – Аз не правя нищо, вашата собствена
Кундалини го прави. Много е изненадващо как работи и как ви помага тя; защото тя е ваша майка, вашата
индивидуална майка и знае всичко за вас. Всичко е записано върху нея, може да се каже. Тя е разположена в три и
половина навивки – понеже има определена математическа формула – и когато се издигне, тя може да надигне
мъничко топлина и поради тази топлина, можем да кажем, тя трябва да води битка. Топлината е малко, но понякога се
генерира в някои хора. Да речем, че сте пациент с проблем в черния дроб, то може и да усетите малко топлина по
ръцете си, това е всичко. Но тази Кундалини вие всички сте я получили и тя е чистото желание във вас. Знаете, че в
икономиката има закон, че по принцип желанията не са задоволими.

Днес искаме къща, утре – кола, а вдругиден – хеликоптер, и караме все така... Когато нямаме нещо, се борим за него; а
когато го имаме, не му се радваме. Ала това нещо е чисто желание, то е да бъдем едно с Всепроникващата сила на
Божията любов. Ние дори не мислим, че има подобна сила, а я приемаме за даденост. Виждаме всичко сътворено,
виждаме красивите цветя, виждаме голямото дърво да излиза от съвсем мъничко семенце. Погледнете очите си – те
са такива красиви камери. Кой ги е направил? Кой ни е усъвършенствал до това състояние? Каква е тази сила, която
ни е направила човешки същества? Ние никога не искаме да открием това, защото науката не може да даде обяснение
как - как семенцето покълва, как ставаме човешки същества. И така, до тази точка всичко е наред, отвъд това не
искаме да знаем.

Така че Всемогъщият Бог е разпръснал тази красива чайтанйа, тази Брахмачайтанйа навсякъде. Ако Аз казвам това,
вие трябва да я преживеете и тогава да Ми кажете дали я има или няма. Просто казвайки „не”, означава, че вие сами
се отказвате от шанса да бъдете свързани с тази жизнена сила. Тази жизнена сила ни е дала еволюцията, без
съмнение; тя организира всичко, създава всичко, вибрира всичко. Тя координира, ограничава, а над всичко – тя ви
обича. Така че тя мисли колко далече да стигне с вас. Тази толкова красива сила е всепроникваща - прониква във
всеки атом, във всяко живо семенце, във всяко живо същество. Действа така красиво, че ние даже не усещаме
нейната мекота. Дори не виждаме цветето да цъфти, да разцъфтява, да се отваря, не го виждаме. То просто разцъфва,
а ние казваме: „О, днес има цвете”.

Просто така мила, така красива е, че ние даже не чувстваме по никакъв начин съществуването й, но тя съществува. И
докато не сме свързани с тази сила, не можем да узнаем висшата реалност, защото Духът вътре в нас не е в нашето



внимание. Той е свидетел на нашето внимание. Но след като Кундалини се издигне, тя преминава през шестте
центъра, пронизва областта на фонтанелната кост, което е актуализация на кръщението, и тогава Духът влиза във
вниманието ни като светлина. А нашите нерви получават ново измерение, ново измерение, чрез което ние ставаме –
отново казвам, ние ставаме, а не просто изнасяме сказки, не просто се хвалим, това не е някакъв сертификат – вие
всъщност ставате колективно осъзнати, самухик четана. Вие можете да усещате другите. Можете да усещате по
върховете на пръстите си – има пет, шест, седем центъра по Лявата страна и седем центъра по Дясната. Тези седем
центъра представляват вашата емоционална страна, а този - физическата и умствената страна. Вие можете да усетите
центровете на всички хора. Когато лекуваме хората медицински, ние лекуваме дървото отвън, лекуваме листата,
можем да кажем.

Но ако наистина трябва да лекувате дървото, трябва да стигнете до корените, а Аз говоря за корените вътре в нас, за
Дървото на живота, което е вътре в нас. Ще бъдете изненадани, че дори Мохамед Сахиб е описал Кийама - Кийама
значи „времето на Възкресение”. „Когато времето на Възкресение дойде, ръцете ви ще говорят и ще свидетелстват
против вас”. Всички те говореха за това време, Страшният съд, а Кали Юга ще породи Сатйа Юга. Но колко хора желаят
да стигнат до нея, това е въпросът. Хиляди и хиляди ще хукнат подир някакъв вид лудост, по луди места, но не подир
реалността. Нуждаете се от един вид божествена интелигентност, мисля, за да разберете това. Ще се изненадате, но
открих, че Русия е най-възприемчивата към това страна, защото там не са такива материалисти. Там нямаха този вид
свобода или нещо подобно, но имат свободата да влизат навътре. Много интроспективни хора, дори техните писатели
– Аз винаги ги чета, Толстой и всички онези.

Всички те са много интроспективни. Ще се изненадате, че там винаги трябваше да организираме голям стадион и пак
много хора оставаха да седят отвън. Поне на едно място, наречено Толиати, има 22 000 Сахаджа йоги. И когато Аз бях
там, стана онзи пуч, така че попитах: „Не се ли притеснявате?”. А един от тях каза: „Майко, защо да се притесняваме?
Ние сме в Царството Божие; не принадлежим на това царство”. Такива хубави неща се случват в целия свят. Ние
индийците имаме някои други проблеми, ние сме много обусловени. Имаме такива идеали пред себе си, но никога не
се стремим към тях. Ще боготворим Рама, ще почитаме гуру, но какво имате вътре в себе си? 

Вие за залепвате за нещо; а защо да нямате нещо? Ето това е Сахаджа Йога. Докато не познаете себе си, вие няма да
познавате Шри Рама, няма да познавате никого. Наскоро видях една книга за Сахаджа Йога, която някакъв луд мъж
беше написал. Той отрича съществуването на Кришна, отрича съществуването на Рама, отрича съществуването на
Христос, на всички тях. Казах, че е толкова луд човек, много е ненаучно; без да открие факти, как може да говори така?
Прости си говори ей така, без да е открил нищо. Да речем, че Аз никога не съм била в Мадрас и започна да описвам
Мадрас. Как ще Ме наречете? По същия начин много хора са писали за Бог, защото няма закон забраняващ им да
пишат, та всякаква глупост може да бъде написана.

Но докато не получим истината, няма да знаем кой е фалшив гуру и кой не е. Например може да Ме попитате: „Майко,
той фалшив гуру ли е, този фалшив ли е?” Аз бих казала: защо не Ми вярвате? Да речем, че кажа, че той не е, тогава ще
започнете да спорите с Мен. Ако кажа, че е, тогава ще Ми повярвате. Ето такова нещо не е нужно. Вие самите ще
знаете и чрез това ще знаете Абсолютната истина, защото вашият Дух е абсолютен. Той дава абсолютна истина. Утре
ще ви кажа повече за Духа; мисля, че за днес е достатъчно. Ние би трябвало да... ако желаете, мисля, е по-добре да
проведем Себереализация. Не отнема време. Първо би трябвало да сте готови и просто да помолите за нея, и всички
ще я получите.

Разбира се, сигурни имате въпроси в главите си. Последният път когато идвах в Мадрас, цялото време премина в
отговаряне на въпроси, въпроси, въпроси, въпроси. Но сега бих ви помолила ако имате някакви въпроси, да ги
задържите настрана и можете да ги запишете. Утре ще отговоря на всичките ви въпроси, но сега моля, ако е
възможно, опитайте се да получите вашата Реализация. Много ви благодаря. Бих казала, че ако искате да излезете за
пет минути, всички можете да излезете и да се върнете, всичко е наред. Но не говорете, това е всичко. Не ви казах за
третия вид движение, което имахме в нашата страна – това на Натх Пантхи. Джайнистите имат Ади Натх и
отклоненията започнаха от там. Един гуру трябваше да дава познание само на един човек – както Джанака имаше



само Ничикета – чак до времето на Гйанешвара, през 12-ти век.

Гйанешвара беше ученик на брат си Нирвинатх и те страдаха много. И той помоли Нирвинатх да му позволи едно
нещо: „Остави ме да открия истината пред хората. Просто ще им кажа за нея, нищо няма да правя. Само ще им
разкажа за нея.” Защото 13-14 хиляди години преди това Маркандейа беше описал Кундалини. После дойде Ади
Шанкарачарйа, който описа Кундалини, но всичко беше на санскрит. А санскритското себепознание не беше достъпно
за широката публика, а онези, които знаеха санскрит, не желаеха да навлязат в познанието за Себето. Така това
познание беше пазено в тайна през цялото време. Но той помоли и после написа „Гйанешвари”. „Гйанешвари” не е
нищо друго освен вид „Гита” на марати, която той удължи и украси с много поезия. В шестата глава на „Гйанешвари”
той описва Кундалини много ясно.

А тази шеста глава беше също осакатена, но беше нарече нишиддха – тоест да не бъде четена от хората, отговарящи
за религията, отговарящи за т. нар. наш духовен възход. И се казваше: „Не бива да четете тази книга, иначе ще
попаднете в беда”. По този начин тази глава беше затворена и никой не се опитваше да я чете, но тогава Натх
Пантхите израснаха. От това имаме Кабир, имаме Нанака. Той говори за кхалис, Нанака говори за кхалис. Кхалис
значи „чист”, нирмал. Сахаджа йогите са нирмал. Ако някой злоупотребява с нещо, това ясно се вижда; а един светец
не може да прави така. Хората кхалис не могат да бъдат такива, не могат да имат насилие.

Това е любов. Това е любов, която е абсолютно нирвадж, без никаква отплата. Това е любов, която е неограничена.
Това е любов, която не прави, в която няма никаква разлика. Както енергията в растенията се издига или, можем да
кажем, както соковете им се издигат и отиват до различни части – до листата, до клоните, до цветовете, до плодовете
– и се връщат обратно. Тя не се залепва за едно нещо. Ако се залепите за едно нещо, това е смъртта на тази част,
също и смъртта на това дърво. Така че трябва да разберем, че всички тези велики инкарнации, прозорливи хора и
пророци, всички те дойдоха на тази земя от същото Дърво на живота. Вие трябва да вярвате във всички тях. Ако
започнете да вярвате в тях, във всички тях, тогава за какво ще спорите?

Но онези, които вярват само в един, ще се карат и ето защо те не ни харесват – защото ние вярваме във всички, а това
не е само вяра, а е истината. Тук трябва да ви кажа, че това е жив процес на еволюция, последният скок. Вие нищо не
правихте, за да станете човешки същества; по същия начин това е без усилие, то е Сахадж. Единственото, което ще ви
кажа, е как да захраните центровете си, така че да е по-лесно за Кундалини да се издигне. Много е просто, всички вие
би трябвало да го направите. А сега тук не бива да гледате другите, а да гледате себе си. Трябва да свалите обувките
си - би било добра идея – за да почувствате Майката Земя, понеже тя е тази, която изсмуква проблемите ни през
цялото време, специално тази наша Йога Бхуми. Не знаем колко сме велики, за да се родим в тази страна. Хората
забъркаха каша от това, но няма значение. Ако тук Рам Раджа трябва да настъпи, то ще настъпи тук не политически, а
духовно.

Мисля, че пада през цялото време. Можете да го стегнете малко, смъква се. Сега е наред, мисля, ще се задържи. Сега е
по-добре. Благодаря. Както ви казах, не се налага да правите нищо. Не трябва да спирате мислите си, не трябва да
влагате никакво усилие, да казвате мантри, нищо. Кундалини ще свърши работата; тя ви познава много добре и ще се
справи. Просто имайте вяра в себе си, пълна увереност, че ще получите Реализация. Да се чувствате виновни е нещо
неестествено, нещо, което мисля, че е дошло чрез хората, които ни казваха: „Вие сте грешници, вие сте такива, вие сте
онакива”.

В Моите очи никой не е грешник. Изгубени сте, незнаещи сте, но никой не е грешник. Така че трябва да разберем, че
трябва да уважаваме себе си, защото сме славни, фантастични сме. Понеже не сме свързани, изглеждаме такива,
презираме себе си, други може да ви презират. Но вие сте човешко същество, вие сте връхната точка на еволюцията.
А сега е нужен един малък прелом, просто като връзка, и Аз съм сигурна, че вие ще познаете вашето Себе. След
получаването на събуждането на Кундалини и преминаването през областта на фонтанелната кост, вие започвате да
чувствате хладен полъх по ръцете си. Това е чайтанйа. В Библията е описана като хладния полъх на Светия Дух, в
Корана е наречена Рух. След това също ще започнете да усещате хладния полъх излизащ от главата ви.



Щом хладният полъх започне да излиза от главата ви, тогава ще се почувствате много релаксирани, мирни и
радостни. Толкова много хора си върнаха смеха след това. Трябва са се смеете. Този свят е създаден за да му се
радвате, а сега трябва да влезете в Царството Божие, което е не само радост, не само мир, но е блажено състояние.
Мисля, че ако носите нещо стегнато около врата, по-добре го разхлабете малко, ако ви притеснява. Също ако може да
свалите очилата си... по-късно, когато ви кажа, не сега, защото си затваряте очите, а после не ги отваряте. Така че
първо ще ви покажем как да си помогнете, за начало. Чрез това вие ще познавате също вашите центрове. Ще работим
по Лявата страна. Най-напред, ще трябва да поставите лявата си ръка съм Мен, на скута, удобно.

Представете си, не трябва да ходите в Хималаите, да правите нищо такова, просто удобно седнали на столовете вие би
трябвало да получите вашата Реализация – това е ваше право. Поставете лявата си ръка е то така. Сега с дясната
ръка трябва да подхранваме нашите центрове по Лявата страна. Първо слагаме ръката на сърцето си, защото тук е
отразен Духът. Той е отражението на Всемогъщия Бог, това е Духът. После слиза надолу до горната част на корема
отляво. Това е центърът на нашето водачество. Ако вие сте Духът, вие ставате ваш собствен водач, не се нуждаете от
никакъв водач, вашият Дух ви води. После слизате надолу до долната част на корема отляво. Ето така научавате
познанието върху вашата централна нервна система.

Това е центърът, който ви дава чисто познание, шудха видйа, което работи върху централната ви нервна система.
После повдигате ръка отново нагоре, по лявата страна на корема и го притиснете, като това е центърът за Принципа
на Гуру. Да речем сте ходили при някои погрешни гуру или нещо подобно, това може да го оправи. После трябва да
поставите дясната си ръка върху сърцето. Сега поставяте ръката си на извивката между врата и рамото и трябва да
обърнете глава надясно. Това е центърът, който блокира когато се чувствате виновни, а когато се чувствате виновни,
този център е блокиран. Това ви носи много болести – една от тях е ангината, а също и спондилоза; а на органите им
се случват толкова неща, защото стават летаргични. Така че най-доброто нещо е да хубаво сложите ръка тук и да
извиете глава надясно ето така. После моля поставете дясната си ръка на челото си и приведете глава доколкото е
възможно. Това е центърът, където трябва да простите, да простите на всички, без да мислите на кого трябва да
простите.

Дали прощавате или не прощавате, вие не правите нищо, това са наши представи. Но ако не простите, сте играчка в
чужди ръце. Така че моля сложете ръката си така, това е центърът за прошка; без да мислите за хората, на които
трябва да простите или които са ви наранили. Много е важна Агнйа чакра, защото е много стеснена и ако не простите,
Кундалини няма да се издигне, не може да премине. Просто простете. Сега поставете дясната си ръка отзад на тила.
Това ще го правим по-късно, сега само ви показвам чакрите. Тази задна част на главата тук, понеже през цялото
време се чувствате виновни, си мислите, че сте направили нещо грешно, така че най-добре е просто да помолите за
прошка от тази Божествена сила, тук на този център. Сега изпънете напълно ръката и поставете центъра на дланта на
върха на фонтанелната кост, която е била мека в детството ви – тук е талу, точно тук. Изпънете хубаво пръстите назад,
изпънете ги, така че да има добро налягане върху скалпа ви, добро налягане върху вашия скалп.

Сега моля наведете глава колкото е възможно повече. А сега трябва да движите скалпа си бавно, седем пъти по
часовниковата стрелка, по часовниковата. С натиск, движете ръцете си назад – тоест, пръстите си – няма да има
натиск. Готово. Така че преди всичко трябва да имаме увереност в себе си, трябва да имаме уважение и любов към
себе си. Така, сега поставяме лявата си ръка ето така, двата крака поставяме на разстояние един от друг, а сега
затворете очи. Поставете дясната ръка на сърцето си, моля, поставете дясната ръка на сърцето си. Тук е центърът на
Духа, тук обитава Духът. Можете да Ми зададете въпрос три пъти, както бихте попитали компютър, в сърцето си.
Можете да Ме наричате „Шри Матаджи” или „Майко”, както ви харесва.

„Майко, аз духът ли съм?”. Попитайте три пъти: „Майко, аз Духът ли съм? Шри Матаджи, аз Духът ли съм?”. Ако сте
Духът, вие ставате ваш господар. Сега моля преместете ръката си отляво в горната част на корема и притиснете
добре. Тук отново задайте въпрос: „Майко, аз свой собствен водач ли съм?”. Попитайте три пъти, моля, в сърцето си, с



пълна увереност: „Майко, аз свой собствен водач ли съм?”. Вие сте, но просто Ми задайте въпроса. Аз уважавам
вашата свобода и не мога да ви наложа чистото познание, вие трябва да помолите за него. Сега трябва да поставите
дясната си ръка в долната част на корема, притиснете добре, отляво.

Тук трябва да кажете: „Майко, моля Те, дай ми чистото познание, шудха видйа. Шри Матаджи, дай ми шудха видйа”.
Моля кажете го шест пъти, защото този център има шест листчета, центърът Свадистхана. „Моля Те, дай ми шудха
видйа, чисто познание”. Веднага щом помолите за чисто познание, Кундалини започва да се издига. Но вие трябва да
улесните нейното движение, отваряйки по-горните си чакри чрез себеувереност. Така че моля сега повдигнете
дясната си ръка в горната част на корема и притиснете хубаво, отляво. Дръжте краката си на разстояние. Тук трябва
да кажете десет пъти с пълна увереност в себе си: „Майко, аз съм свой собствен водач”. Кажете го, моля.

„Майко, аз съм свой собствен водач. Майко, аз свой собствен гуру”, защото всички велики гуру, сатгуру, са създали
този център за вашия възход. А Майка винаги иска Нейните деца да имат не само това, която Тя има, но и много
повече. Сега още в самото начало трябва да ви кажа, че вие не сте това тяло, не сте този ум, не сте тези емоции, не сте
тези обусловености и его, а вие сте чистият Дух. Така че сега повдигнете дясната ръка върху сърцето и кажете с пълна
увереност 12 пъти: „Майко, аз съм чистият Дух. Майко, аз съм чистият Дух. – 12 пъти – Шри Матаджи, аз съм шудха
Атма”. Трябва да го кажете с пълна увереност. Трябва да ви кажа, че тази Божествена всепроникваща сила е океанът
на познанието, океанът на състраданието и блаженството. Трябва да кажете с пълна увереност „Майко, аз изобщо не
съм виновен” 16 пъти; моля, кажете го.

Трябва да кажете: „Шри Матаджи, аз съм нирдоша, аз съм нирдоша”. Моля, кажете го 16 пъти. Кажете го за Мое
удовлетворение. Сега повдигнете дясната си ръка върху челото. И без това, както вече ви казах, дали прощавате или
не прощавате, вие не правите нищо. Така че наведете глава колкото се може повече и тук, с цялото смирение,
простете на всички! Просто простете! Не мислете за хората, които са ви тормозили и измъчвали, а само им простете.
Това е най-добрият начин да се отървете от това бреме, защото сте играчка в чужди ръце ако не простите. Кажете го
от сърце, без значение колко пъти, а от сърце; моля, кажете го.

Много хора казват, че е много трудно да се прости. Какво му е трудното? Само трябва да го кажете. Сега поставете
дясната си ръка отзад на главата и наведете глава назад колкото се може повече, наклонете я назад, възможно
най-много. Тук отново трябва да кажете от сърце: „О, Божествена сила, ако съм сгрешил, моля те, прости ми. Ако съм
допуснал грешка, волно или неволно, прости ми”. Това също го кажете от сърце. Сега изпънете добре ръка и поставете
центъра на дланта на върха на фонтанелната кост, която е била мека в детството ви. Нарича се талу, талавйам на
санскрит. Приведете глава надолу, колкото се може повече, наведете глава.

А сега се опитайте да движите скалпа с натиск, изпъвайки пръстите назад. Моля опънете добре пръстите, притиснете
хубаво и го движете седем пъти по часовниковата стрелка. Отново тук не мога да ни наложа Себереализация, вие
трябва да помолите за това. Така че докато движите ръката си, кажете седем пъти: „Майко, моля Те, дай ми моята
Себереализация. Майко, моля Те, дай ми моята Себереализация.” Не мога да я наложа на никого. Моля свалете ръцете
си. Отворете очи много бавно. Сега насочете дясната си ръка към Мен ето така и наведете глава, и вижте за себе си
дали от главата ви излиза хладен полъх. Вижте върху фонтанелната кост. Някои хора го усещат много наблизо, но не
на върха, а малко по-далече, а други го усещат като струя, доста по-високо.

Възможно е, може и да бъде също топъл. Ако не сте простили, определено ще бъде топъл. Сега насочете лявата си
ръка към Мен. Отново наведете глава и вижте за себе си дали има хладен полъх или топъл полъх да излиза от главата
ви. Сами трябва да се уверите дали в Сахаджа Йога става нещо; както ви казах, тук няма сертификат. Може някои хора
да усещат топъл полъх, няма значение. Сега пак насочете дясната ръка към Мен, наведете глава и пак вижте за себе
си. Ръката не на върха на главата, а малко по-високо, тогава ще го усетите. Сега моля поставете двете си ръце към
Мен, гледайте Ме и не мислете. Можете да го направите.

Всички онези, които са почувствали хладен полъх по пръстите си, или дори топъл полъх, и онези, които са почувствали



по ръцете или над фонтанелата, или и на двете места, моля вдигнете двете си ръце. Моля, вдигнете двете си ръце. О!
Нека Бог да ви благослови. Повечето от вас я получиха. Повечето от вас го усетиха. Сега не го дискутирайте, защото
ако се върнете на умствено ниво, ще го загубите. Просто й се радвайте. Бих искала тази вечер да спите спокойно. Утре
отново телефонирайте на ваши приятели и близки; защото не можете да платите за това и няма нищо за правене, то е
ваше собствено – както Майката Земя не знае каква цена да иска от семената за това че ги покълва.

Така че именно това също е вашата пурва пунйа. Онези, които не я получиха, ще я получат утре. Така че ви моля утре
да дойдете всички и моля, обадете се на ваши приятели. Това е най-доброто нещо, което можете да дадете на някого.
Ето това чакахме ние. Нека Бог да ви благослови. Моля ви, елате утре. Ще ви обясня каква е природата на Духа, какво
е Духът. Вижте какво направих ей сега... Той иска всички вие да дойдете и да получите даршан. Сега Аз стоя пред вас,
това е даршан... Няма нужда да докосвате Моите нозе, няма нужда.

Утре ще видите... Толкова много искате да го направите, няма нужда да го правите. За това има политици! Утре
донесете въпросите си. Моля, донесете вашите въпроси. Ще се радвам да им отговоря.



1991-1206, Пуджа на Шри Раджа Раджешвара

View online.

Пуджа на Шри Раджа Раджешвара 6 декември 1991 г.

– Мадрас, Индия Днес ще имаме пуджа на Шри Ганеша, последвана от тази на Раджа Раджешвари. С толкова много
имена е описвана Богинята. Специално Ади Шанкарачарйа Я нарича Раджа Раджешвари, което означава Царицата на
цариците. На Запад също са използвали тази титла за Дева Мария. Тези идеи идват от езичеството, както съм ви
казвала преди, а не идват чрез описанието на Богородица в Библията. Това показва, че е имало много промени в
текста на свещената Библия. Имало е също такива промени в текстовете на индийските писани, дори в Гита. И ето как
започнаха отклоненията във всяка религия. А интелектуалците се възползваха и взеха да проектират собствените си
идеи, казвайки неща, описвайки неща, които бяха абсолютно против Божествената сила. Хората на Земята имате
наистина много голям късмет, понеже сте открили реалността и виждате, че всички тези неща, които са митични, са
истински, а всички онези интелектуални не са.

Както и всичко онова, което е използвано с цел разделяне на хората едни от други, не е истинско. Защото ние вярваме
във всички религии; ето защо всяка така наречена "религиозна" личност е срещу нас - защото се предполага, че трябва
да вярваме само в една и да се бием с останалите. Ако вярвате във всички религии, това уж означава, че изобщо не
сте религиозни- такава е представата. И ги шокира това, че ние вярваме във всички религии и уважаваме всички
инкарнации, и вярваме в обединението на всички тези божества. Относно Ганеша, трябва да е било голямо
откровение за вас, които сте от западните страни. Даже тук на север не намирам Ганеша да е толкова почитан, както е
на юг, специално в тази област, а също в Махаращра. Защото в Махаращра имаме осем свайамбху на Ганеша и хората
вярват в това. Говори се, че това е сляпа вяра и прочее. Но сега видяхте Ганеша да стои зад Мен, вътре в Мен. Това е,
за да се докаже, че има божество, наречено Ганеша.

Ще ви бъдат раздадени тези фотографии, където Ганеша наполовина седи тук, а останалото е Моето сари. Всичко това
е, за да ви убеди, че божеството Шри Ганеш съществува и че Той действа, работи чрез Муладхара. Това познание беше
известно на индийците преди хиляди години. Танцът кучипуди започна седем века преди Христос, така че можете да
си представите, че понятието за Ганеша трябва да го е имало от преди хиляди години. Така че хората в тази страна
бяха много еволюирали духовно и знаеха какво са божествата, как изглеждат, какви са функциите им, въпреки че то
беше тайно познание за широката публика. Но каквото кажеха светците, то биваше приемано, понеже нямаше его за
тези неща. Опитвах се да локализирам защо западняците развиват толкова голямо его. Все още не съм в състояние
да открия основната причина защо този вид агресивност се появява чрез егото. Може да кажете, че е заради
конкуренцията и други подобни, но историята на Запад е била такава, че даже последователите на Христос, който не
беше нищо друго освен пълно смирение - тази заповед я има навсякъде - въпреки нея, тези хора бяха толкова
агресивни. Смирението е главното, което трябва да се разбере.

И ще се изненадате да откриете, че скромността е наречена винай, което е качество на Шри Ганеша - Винайака. Видйа
винайен шобхате. Видйа означава "познание" - "Познанието е украсено само със смирение". А вчера видяхте
смирението на онези велики артисти и велики гуру, които бяха тук. А гуруто (маестрото) Ме покани в неговата
академия и извърши всякакви приношения, като за Богинята. Аз бях толкова развълнувана от лесното приемане на
Мен и на Сахаджа Йога. Дори тази Калакшетра (школа по изкуства), която беше доминира от Теософското общество,
въпреки че онази жена (Рукмини Деви) не се интересуваше особено от Теософското общество - та жената създаде
тази голяма аудитория и останалите неща и посвети всичко на изкуството - тя не позволи на Теософското общество
да влезе в школата. Въпреки всичко това, как хората там Ме приеха, всички те, можете много ясно да видите тяхната
набожност и разбиране. Да бъдеш смирен пред един светец е абсолютно неписан закон в тази страна. А светецът не
бива да бъде предизвикван, нито да бъде доминиран.

Каквото казва светецът, то трябва да бъде прието. Така че първото качество, което Ганеша би трябвало да ви даде, е
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винай - винай значи "смирение". Смирението не е повърхностно, то не е като да кажете "извинявай", съжалявам" или
"страхувам се, че" - не е това. То не е вачик, не е просто приказки, а трябва да идва от вътре. Разбира се, смирението
винаги е обезобразявано от егото, а егото просто ви носи по течението и вие никога не разбирате, че сте били егоисти.
Дори когато Аз говоря за егото, хората си мислят, че Майка говори за някой друг някъде си, никога не си мислят, че
именно те имат това его. Така че Ганеша е убиецът на егото, защото смирението е единственото нещо, което
действително може да неутрализира вашето его. За да се смирите какво трябва да видите? Например, вие сте дошли в
тази страна и виждате много обикновени хора, живеещи много просто, които нямат тези префинени и сложни неща,
хранят се с ръце, хранят се с растения и листа, разбирате ли. А според някои жени, западнячки, които са живели тук,
всички хора тук са примитивни, така смятат.

Но погледнете как са развили изкуството тук. Тази пъргавина, даже и да тичате бързо, не можете да я постигнете. Та
причината за този тип работа е смирението пред изкуството. Изкуството трябва да се уважава. Гуруто трябва да се
уважава. Респектът е единственият начин да се научи каквото и да е. Той сякаш е в кръвта и в характера на
индийците, мисля - че трябва да се подчинят на своя гуру мълчаливо, безрезервно. А гуруто обучава толкова много
хора, има толкова много момичета при него, и то само за да изрази той своето изкуство. Той не взима много пари,
можах да видя. Тези учители имат малко средства и не взимат прекалено много. Но отдадеността им е като тази на
Шри Ганеша към Неговата Майка.

И как напълно е потопен в това; всичко останало не е важно. Така че за смирението трябва да оттеглите вниманието
си от другите неща. Това е изключително важно. Ако вниманието ви отива към другите ви проблеми, към разни неща,
ако се опитвате да стигнете до Сахаджа Йога чрез други канали, няма да се получи. Трябва да се смирите в сърцето си,
напълно да се смирите. Ганеша е невинен, ето защо е смирен. Ако не сте невинни, не можете да бъдете смирени.
Признак за невинност е смирението. Едно добро дете, невинно дете, е изключително послушно. Каквото и да му се
каже, то просто се подчинява.

Знам го по Моите внуци. Веднъж отивахме в Непал и там беше много студено. А майка им каза: "Те не искат нищо на
главите си". Отговорих: "Ще се справя за миг, за минутка”. Просто ги извиках, дадох им по едно парче плат и им казах:
„Трябва да си покриете главите". "Добре" - отвърнаха и си ги сложиха на главите, както трябва, и ги вързаха.
Изглеждаха малко чудато, но нямаха нищо против. Ето това липсва и ето защо откриваме, че дълбочината е по-малко.
Не само обусловеностите, не бих казала, че са обусловеностите. Хората са отвъд тях, даже индийците станаха такива.

Много е трудно за тях да са смирени, много трудно. Можете да го наречете западно влияние, или може би са
забравили миналото си. Но смирението е много важно. Трябва да ви кажа, че още от нашето детство - въпреки че съм
родена в християнско семейство, трябваше да докосваме Майката Земя и да я молим първо за извинение, така че си
го вкарайте в главите. И да докосваме нозете на родителите си и на възрастните в семейството- нали е така? Да се
докосват нозете на всеки възрастен в семейството. Даже на някои по-възрастни слуги, които бяха се грижили
по-големите братя и всякакви такива; да се докосват и техните нозе. Но това смирение липсва. А достойнството у
възрастните също липсва. Както и да е, наше задължение беше да докосваме нозете на всеки, а не да спорим с
възрастните.

Това ще създаде такава красива атмосфера в Сахаджа Йога, ако държите да сте смирени, правейки нещо. Просто си
задайте въпроса "Бях ли смирен, вършейки това, или само го казвам?". Проблем е и критикуването на лидерите. Те са
лидери, защото го заслужават. В деня, в който открия, че не са добри, ще ги изхвърля - това също ви е добре известно.
Но и тук няма смирение. После смирението е сменено от егото, а това его създава его в лидерите. Лидерите стават
егоисти и толкова много лидери бяха изхвърлени. Тоест, просто не знам дали да обвинявам членовете или лидерите,
при положение, че трябва да се постигне равновесие. Майка ги е назначила за лидери, така че нека другите да се
смирят.

В крайна сметка, трябва да има някаква причина, поради която Майка ги е помолила да бъдат лидери. Защо да се
опитвате да се карате с тях, да им търсите грешките? Ние сякаш образуваме съюз. Та Шри Ганеша е смирен, а



Неговите гани са някак даже още по-смирени , защото Той няма да толерира никакви гани, които не са смирени пред
Майка. Те са тук, за да се бият дори при най-малкото движение на очите Й и да вършат всичко, за което са
предназначени. И от най-лекото помръдване на очите на тяхната Майка разбират какво трябва да се направи. Така че
само този вид отдаване може да ви направи все по-дълбоки. Може и да е заради начина, който познаваме на Запад, че
трябва да се разпростираме повече, да се рекламираме повече, да говорим повече за себе си, да се хвалим повече.
Колкото повече го правите, уж ще сте по-успели. Ето какво виждате всеки ден.

Хората се хвалят - "Аз вярвам, че" - кои сте вие, че да вярвате или не? Кои сте вие, за да го казвате? Но трябва да върви
някакъв такъв имидж - велика личност, или човек с някаква голяма биография. Вие създавате профили, абсолютно
изкуствени, безсмислени. И е много странно, че на такива профили, които са съвсем изкуствени, хората се кланят.
Може и те да са изкуствени и ето защо се кланят на онези изкуствени хора. Изненадана съм. Имам предвид, че това са
добре известни измамници, така че хората ги знаят, че са измамници, че са вършили всякакви неща, но при все това
се просват пред тях. понеже може би те искат някаква материална облага от това, не зная, или някакъв вид
изкуствена изгода. Дори да се снимаш с такъв човек се счита за нещо много велико.

Така че за Сахаджа йогите всички тези идеи трябва да са прозрачни. Те трябва да прозрат през шегата, през театъра
какво се случва и да поразмишляват и да си направят интроспекция, и да видят "Надявам се, че нямам такова нещо в
мен". Понякога ние се смеем на другите, но самите ние сме същите. Така че когато започнем да си правим
интроспекция, виждаме в себе си какво имаме. Има отделни йоги в отделни страни - винаги Ме информират -
внезапно казват "майка ние дала специални сили", или "Аз съм Маха Матаджи". Имаше и един такъв, Маха Матаджи.
Никога даже не съм казвала, че съм Матаджи. Хората Ме наричат така, Аз никога не съм го казвала. Но той
повтаряше: "Аз съм Маха Матаджи". Можете да го наречете луд, може всякак да го наречете, но определено
арогантността му процъфтя по такъв начин, че той не вижда какво говори.

Ето как вие също глезите егото на вашите лидери, като ги атакувате. Колкото повече ги нападате, те реагират, а когато
реагират, егото им се напомпва ей така. Както ви казах, днес ще боготворим Раджа Раджешвари. Преди никога не съм
ви го казвала. Никога преди не съм ви молила да прочете Гуру Гита, поради същата причина. Никога не съм ви
казвала, че Тя е Раджа Раджешвари, понеже отново това би могло леко да влезе в егото ви - "Как може Тя да е
Царицата на цариците? Разбира се, това важи за Майката на Христос, но за Шри Матаджи – прекалено е". Така че
никога не съм ви казвала това. Рекох си: "Божичко, аз съм скромна Майка, това е всичко, Свята Майка" - и край. Прави
просвети тук, ето защо може би е така, може би.

Както и да е, бих могла да разбера какъв е проблемът и по много хумористичен начин сме се справили с много неща.
Но все още усещам - вижте какви са артистите, какви хора са те, как създават неща - че това може да не е според
вашите представи за декоративност или нещо подобно. Може и да кажете доста високичко, както винаги ви е в ума,
разбирате ли: "Би могло тук да е малко по-така, там би трябвало да има повечко пространство" и всякакви подобни.
Може и да започнете да критикувате, защото това е едно от качествата на хората, които не са скромни - те си мислят,
че имат способността да критикуват всичко. "Ох, не ми харесва този цвят, не е добър". Но артистът го е направил със
сърцето си - ценете го! Така че второто нещо е да цените. Ценете вашия живот, какъвто и да е, ценете го, приемете го.
Но не с неохота. Всички онези ментални идеи в главите ви, че изкуството значи едно или изкуството значи друга, са ни
отвели до ситуацията, където никога повече няма да имаме някой като Рембранд или Микеланджело - край.

То не е ментално, изкуството никога не е ментално. То идва отвътре и каквото идва отвътре, не може да бъде
сравнено с нашите външни представи. Така че важното е да цените. Тоест, може да кажете, че хората от Южна Индия
носят много, много ярки дрехи за вашия стил. Но за Мен не е така. Други може да кажат нещо друго. Също съм
забелязала, че индийците от Севера трябва да критикуват тези от Юга, а онези от Юга трябва да критикуват онези от
Севера. Но както и да е, това е положението - никой не взима доброто от никого. Това е глупост, глупост е. Попийте
това да цените и да приемате. Индийците от север не могат да харесат храна на юг, каквато и да е. Каквото и да
опитвате да направите, не могат.



Също не харесват и тяхната музика. Та можете ли да си представите цялата Индия разделена на две части - а
индийците от южната не могат да харесат храната на северната, нито пък индийците от северната да харесат танците
на южната. И това точно в нашата страна. Толкова се делим, тази страна е такава, че човек от Рамешварам няма да
хареса храната от Мадрас, а човек от Мадрас няма да хареса храната от Делхи. Така че тези методи за разделяне са
дошли от вроденото смирение, което сте загърбили. Ако можете да се радвате едни на други, то сте смирени. Ако
може да се цените всяко едно проявление, то сте смирени. Това смирение е много дълбоко вкоренена характеристика,
защото идва от Муладхара. И ето това е Шри Ганеша. Просто си представете, Той има малка мишка, на която се
движи, няма шевролет импала или ролс-ройс.

Той се движи, придвижва се с големия си корем върху едно мишле. Не натрапва силите си - Той е толкова смирен.
Толкова е сладък. И Той е създателят на всички ритми, неща и вибрации. Без Него не знам какъв би бил този свят. И
ето какво точно трябва наистина да ценим навсякъде, вместо да изобличаваме едно или друго. Тоест, даже цветът на
тази стая може да не ви хареса, или нещо друго. Имам предвид, че не харесвате толкова много неща. Тогава трябва да
ви попитам какво харесвате - "Печен боб" - хубаво! Трябва да се отворим.

Със смирение вие се отваряте, прониквате, разпространявате. Без смирение не можете, защото възразявате на
всичко, създавайки стена. Само смирението ще ви накара да се разпрострете. Днес, през първия ден на нашата
обиколка, бих ви помолила да бъдете много, много смирени. Разберете, че смирението е изключително просто, и е
красиво. Видяхте малкото момиче, което свири на вийна, толкова труден ади вадйам, първичен инструмент, а то свири
така сладко, с такава дълбочина, и толкова смирено. А тя дойде при Мен и каза: "Майко, каква привилегия е, че имах
възможността да свиря пред Теб". Представете си само - такъв гений. Друг един, който се срещна с Мен последния
път, беше един мандолинист, на около същата възраст или може би по-млад. Той сега е световно признат, но когато
свири пред Мен, нямаше да приеме никакви пари, нищо - той просто изпадна в екстаз.

Даже танцьорката Ми каза, че е изпаднала в екстаз, когато Ме видяла и тя просто танцува толкова добре, с такава
сила. А имаше температура. Тя каза: "Температурата ми изчезна, съвсем добре съм". Погледнете онези артисти. Имам
предвид, че те изобщо не Ме познават, не знаят нищо за Сахаджа Йога. Но какво смирено разбиране за Божественото
имат, защото са смирени. Божествеността никога не се натрапва, не се самоизтъква, не вдига много шум. Така че сега
те са тук. Елате насам. Това Гуидо ли е?

Италианците току-що дойдоха. Ето защо забавих пуджата днес. Това Гуидо ли е? Просто го повикайте. Гуидо е твърде
скромен, за да излезе напред. Ела насам, влез. Просто се преместете малко напред. Бог да ви благослови. Очаквах ви!
Моля седнете, моля.

Не, не, елате. Елате насам. Можете ли всички да седнете отпред, има място. Просто елате, можете да седнете всички.
Трябва да им угаждам, разбирате нали, понеже живея в Италия! Само елате... Хубаво, така могат да са част от това.
Елате отпред, там. Или можете да седнете по средата, няма значение. Можете да седнете където и да е, да, може.
Излезте напред, елате, има място тук.

Та Аз им казвах за Шри Ганеша и че Неговата същинска сила идва чрез смирението му, и че всички ние трябва да
бъдем изключително смирени, изключително смирени, ценейки всичко. Разбира се, трябва да ги накарате да чуят
Моята лекция - вече я записаха - така че да знаят какво казвам днес. Но сега можем да започнем пуджата. Бог да ви
благослови.
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Прекланям се пред всички търсачи на истината.

Вчера в самото начало ви казах, че истината е това, което е. Ако не сме намерили истината, трябва да бъдем скромни
и честни към това, защото истината е за наше благо, за добруването на нашия град, на нашето общество, на нашата
страна и на цялата вселена. Това е много специално време, в което всички вие сте родени, когато хората трябва да
получат своята Реализация. Това е Възкресението, както е описано в Библията, това е времето на Kийама, както е
описано от Мохамед Сахиб. Това е много специален момент, когато Нала - както знаете, Нала дамайанти акйан - Нала
се сблъсква с демона Кали. Той много се ядоса на Кали и каза: „Ти унищожи моето семейство, унищожи моя мир, и
въвлече хората в бхрам, в илюзии, така че по-добре да те убия.” И заплаши Кали, че ще приключи с него завинаги.
Тогава Кали каза: „Добре, нека ти кажа моята махатмйа. Нека ти кажа защо аз трябва да бъда тук. Ако те убедя,
можеш да не ме убиваш, но ако не мога, можеш да ме убиеш – и продължи. - Днес всички онези, които търсят
истината, търсят своята Реализация, Атма Сакшаткара, онези, които отиват към гири и кандхарас, в планините и в
долините, търсейки Бог по цял свят, тези хора ще бъдат родени като обикновени домакини по времето на Кали Юга.
Там ще има бхрам, без съмнение, хората ще бъдат в сабхрам (заблуда).

Ще има илюзия и объркване - които Аз ще създам, без съмнение - които аз ще се създам, без съмнение - но тези
обикновени домакини ще търсят истината. И ето защо, това е времето, когато те ще получат своята Aтма сакшаткара.”
Има много пророчества за тези времена,, които са описани в нашите шастри, но специално Бхригумуни в „Надигрантх”
е писал за тези времена. Ако ги съпоставите с днешното време, е точно този момент. След смъртта на Рагхвиндра
Свами това ще се случи, и това е каквото се случва сега. За вас хора е много важно да разберете, че Рагхвиндра Свами
беше в тази област и върши много работа, а сега е дошло времето да се довърши работата му; също Рамана Махарши.
Те не знаеха как да обяснят, така че се захванаха с маунаварт. Хората харесват Гйанешвара на възраст 23, пишейки
такива прекрасни неща, като например „Aмрута анубхави” - една книга, която - Мисля – последна дума на духовността.
Те трябваше да се пренесат в самадхи на такава млада възраст на двадесет и три години, защото никой не се опита да
ги разбере. Толкова много ритуализъм, толкова много обусловености, толкова много четене, че никой не искаше да
знае за какво говорят. Всички мислеха „Ние знаем всичко” и затова имаха подобно удовлетворение.

Kабир е казал: „Каисе самдхаун, саб джаг андха - Как да обясня, целият свят е сляп”. Но това е, което трябва да
постигнем в нашата еволюция, в което трябва да скочим. Да станем Духа е споменато във всички писания - не само в
Индия, навсякъде. Ако вземете Тао, ако вземете Дзен, ако погледнете еврейските или християнски философи, или в
исляма, навсякъде е казано, че трябва да станете вашето Себе, трябва да имате себепознание. Разбира се, всеки го е
казвал; онези хора, които са отговорни за религията или са начело на бизнеса, правейки пари или присвоявайки власт
от това, хората, използващи религията за власт или пари; на тях не им се харесват това, така че казват: „Тези са
еретици. Това е богохулство. Те нямат специални познания”. И това е начинът, по който са наказвали хората,
тормозели са ги, измъчвали са ги. Но сега е дошло времето за всички търсачи да получат своята Себереализация,
Атма сакшаткара. Вчера ви казах как става това чрез събуждането на Кундалини.

За Кундалини хората са написали всякакви видове нелепи неща, които не са верни. Аз съм ваша Майка, Аз ще ви кажа
истината, няма да ви кажа нещо невярно. Дори и да не ви хареса, нека ви кажа, защото това е за вашето благо, за ваше
добро, за вашата хита. Така че когато се издигне, Кундалини минава през различните центрове, които са фините
центрове, и ги захранва, пронизва вашата фонтанела и се свързва с цялата Всепроникваща сила, за която не знаем.
Тогава от ръцете си започвате да чувствате вибрации, които се наричат Чайтанйа лахари. Ади Шанкарачарйа ги е
наричал Саундарйа лахари, защото може да свържете Саундарйа (красотата) с това. Той прекрасно я е описал. Но
колко много го измъчваха - помислете, човек като Ади Шанкарачарйа - не знам какво да кажа. Този, който даде такива
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тайни за Майката, такива велики описания; беше измъчван, за какво? Какво лошо е направил, че е трябвало да бъде
измъчван?

Сега трябва да застанем зад истината и да кажем: „Майко, трябва да имаме истината, само истината и нищо друго”. Аз
ви казах вчера, че Aтма е отражение на Всемогъщия Бог в нашето сърце. В тези дни на научни обусловености това е
нов вид, освен „дхармичната” научна обусловеност, при която всеки учен смята, че знае всичко. Те не знаят нищо,
запомнете го от Мен. Това е абсурдно. Сега виждате толкова много учени да идват и ви говорят за Сахаджа Йога. Те са
я приели, защото са експериментирали. Казах им, че Mуладхара чакра, първата чакра, Mуладхара, е изградена от
въглеродни атоми, защото е направена от Притхви (земя) Татва. И ако снимате въглеродния атом и му направите
модел, а след това направите снимка, да речем, отляво, ще видите в дясната страна, ще видите в действителност Аум
изписан долу. Ако го погледнете отдясно, от лявата страна ще видите свастика.

Но ако го погледнете отдолу нагоре, ще видите кръст. Да ви кажа, наистина има един д-р Воликар, който е много
известен; той изпусна своята Нобелова награда, защото - може би - беше от Индия. Той е този, който експериментира с
три, четири други Сахаджа йоги учени, и те казаха, че е така. И е така. Има много малко познание при онези учени,
защото те виждат нещата отвън. Със Сахаджа Йога започвате отвътре. И всеки казва едно и също нещо, защото сега
можете да Ме видите тук облечена с бяло сари с червени бордюри; всеки го знае, всички чувстват. Не трябва да ви
казвам, вие го знаете, виждате го, и виждате, че е така. Но щом получите Реализация, каквото и да чувствате по
ръцете си, същото се усеща от всеки един. Дори ако вземете десет деца, завържете им очите и ги попитате „От какво
страда този господин?” - те не знаят дали това е жена или мъж, очите им са вързани – те, да речем, ще покажат този
пръст.

Това означава, че неговата Вишудхи е зле. Ако попитате човека: „Имате ли проблеми с гърлото?” – „Откъде знаете?” –
„Ние знаем, защото този пръст е на Шри Кришна, това е мястото на Шри Кришна, това е гърлото”. Всичко е свързано.
Митологията не е изцяло абсурдна. Деветдесет процента е абсолютно това, което е. Разбира се, има някои абсурдни
неща, които навлязоха, но 90 % от митологията, така наречената митология, е абсолютно така. Сега, ходим в храмове.
Мислим, че това е храм, че ходенето там е много хубаво нещо. Но не знаем какво правим, за какво се молим, на кого
се молим, какви са тези божества, как работят в нас, където пребивават постоянно, каква е тяхната работа. Как да ги
радваме? Ние не знаем нищо, но ако попитате тези чужденци, те знаят всичко.

Преди всичко им е омръзнало християнството, това е едното нещо. Омръзнали са им всички глупости, които са
открили, защото са много интелигентни, както виждате, и техните обусловености са много по-малко. И те започнаха да
си мислят: „В края на краищата не знаем защо се прави така.” Тогава те бяха просто готови. По онова време
„изнасяхме” много фалшиви учители – Западът изнася фалшиви учители. Слава богу, ние сме спасени, бедни ме - това
е благословия. Така че много фалшиви учители отидоха там и направиха много пари, а тук също имаме много от тях.
Тоест, просто сме добри в това – да създаваме много фалшиви гуру. И те мамеха хората, един след друг, направиха
много пари. Всичко това е ориентирано към парите. В началото беше толкова трудно за Мен, защото всички те идваха
с голям кеф да се карат с Мен, защото казах, че не могат да вземат пари в името на Бог; за тях това беше прекалено –
„Как може тя да говори, че не може да се вземат пари?” Но сега е по-добре.

Един по един всеки от тях хубавичко беше разобличен, и още ще бъдат разобличени. Аз не трябва да ви говоря за тях,
те ще бъдат разобличени, един по един. Ако има светлина, цялата тъмнината трябва да си отиде, и всичко, което е там,
трябва да излезе наяве. Така всеки чувства същото, няма спор в това, защото Духът е отражение на Всемогъщия Бог,
това е един Бог, който отразява Садашива. Садашива, който е свидетел на работата на Първичната Майка, Ади Шакти,
само е свидетел на играта, просто я наблюдава. Във вас Той наблюдава като Aтма, но не влиза във вашето внимание,
а е там. И Неговото внимание е ограничено, само защото Той по някакъв начин не се намесва във вашата свобода.
Така че Той се сдържа, просто наблюдава. Това е „авто”-то. Когато казваме „автономна нервна система”, Той е това
„авто”, това е Духът.

Та това е отражение на един Садашива. Естествено всички отражения трябва да бъдат еднакви, тяхното въздействие



трябва да е еднакво. Разбира се, преди Реализацията отражението е върху камък, можем да кажем, или на стена, или
може би на нещо мъгляво. След Реализация вие ставате отражатели, красиви рефлектори, и вие се отразявате. И
всеки отразява едно и също нещо. Така ефектът от Aтма сакшаткара е един и същ за всеки човек - той първо започва
да усеща този хладен полъх по ръцете си, след което от своята фонтанела. Всичко се усеща по един и същ начин.
Тогава хората започват да чувстват тези центрове и да откриват какво не е наред. Освен това всички остават в
съзнание без мисли - първият етап, който наричаме нирвичара самадхи. Работи незабавно.

Може да кажете „Майко, това е много трудно. Как става това? Хората е трябвало да ходят в Хималаите”. Няма
значение, вие не се налага да ходите. Тези дни са отминали. В крайна сметка цивилизацията, това дърво на
цивилизацията е пораснало толкова голямо, неговите корени трябва да са пораснали, в противен случай цялата
цивилизация е свършена. И това е познанието за корените, така че да се знае това познание, вие трябва да станете
по-фини, сукшма. Това е възможно, само когато Кундалини се издигне и прониже вашата фонтанелна кост, и ви
свърже с Всепроникващата сила на Божията любов. Така че първото нещо, което чувствате, е колективното съзнание,
защото всички са Духа. Така можете да почувствате нечий Aтма, можете да почувствате друг Aтма, после друг.

Можете да усетите тяхното тялото, да почувствате техния ум, можете да усетите всичко. Това е първото качество,
което получавате - самухик четана - върху нервната система, върху централната нервна система. Каквото и да сте
получили по време на вашата еволюция, се изразява в централната нервна система. Сега, вижте: например, ако имате
куче или кон и искате да го прекарате през много мръсна пътека, те ще тръгнат, няма да се притесняват. Но за
човешките същества е много трудно, защото в нашата еволюция централната ни нервна система е развила сетивото
за обоняние, усета за красота. Добре. Значи те са развили това, и след като са се развили, какво се случва - ние
човешките същества сме определено на по-високо ниво 00:27:01:24 00:27:07:00 от животните в нашата еволюция, и в
нашата фина система. За едно куче няма значение какво ще сложите тук, как ще украсите, какъв цвят ще носите,
нищо; за нас това е много важно, защото чувствителността ни се е подобрила. И се е подобрила, заради нашия
еволюционен процес, чрез който сме станали човешки същества. Но в човешкия етап имаме един проблем, и той е, че
сме развили две институции в нашата глава, които се наричат его и суперего, така наречените его и обусловености.

Тези две институции в нашата глава се пресичат и калцират и ние ставаме затворена личност. Когато Кундалини се
издига, тя минава през Агнйа чакра, която е при оптическата хиазма и се всмуква от тези двете, отваря Сахасрара и
Кундалини излиза. Това е жив процес, не е нещо, което вие може да направите. Да предположим, че искате да посеете
семе, не можете да изтръгнете зародиша, анкура, и да го вкарате в нещо друго. Вие не можете да накарате семената
да никнат. Това е жив процес на жив Бог, както и на живата енергия. Моля да проявите разбиране, има голяма
разлика. Така това става спонтанно, издигането на Кундалини. Тя е вашата майка, движи се много красиво, без да ви
тревожи. Тя познава детето си много добре.

Това е възможността тя да ви даде Реализация. Тя ви е обичала през целия си живот, всичките ви животи, и знае
всичко за вас, всички ваши проблеми - какво непослушно момче сте били, „Няма значение - казва тя – това е шанс да
им дам Реализация”. Точно тя се появява добре, прекрасно, изработва всичко, преминава. Всичко това се случва. Но
когато тя докосне Брахмарандра или премине през Брахмарандра, то седалището на Садашива е тук. Той има
отражение тук, но седалището е тук. Това са питха в главата ни, седем питхи, а чакрите са по-долу. Така че когато тя
премине през това, онова, което правим всъщност, е че докосваме нозете на Садашива, и така в сърцето ни Духът
влиза в нашето внимание. Когато Духът влезе в нашето внимание, ние ставаме просветлени, вниманието ни е
просветено, и това внимание е будно и знае всичко. Седейки тук, можете да разберете за хората, какво правят, по
чакрите им.

Няма да обсъждате какви дрехи носят, колко пари имат в банката, а ще видят по чакрите им докъде са стигнали,
какъв е проблемът. Седейки тук, можете да ги излекувате; седейки тук, можете да им помогнете. Но те трябва да
бъдат едно с Всепроникващата сила, това е важно. Ако не са, тогава е необходимо известно време. Така че преди
всичко ставате нирвичар, нирвичар самадхи, както и започвате да изработвате колективното си съзнание, като давате
Реализация на другите хора. Вие имате право да издигнете Кундалини, с ръцете си може да издигнете Кундалини. Вие



познавате тези хора, които пеят тук. Някои от тях са дали Реализация на хиляди хора, и вие може да го направите
също, защото сега имате силата. Но проблемът е, че ви е даден тронът, принудени сте да седнете на него, а сега също
сте украсени с красива мукута (корона). Но все още не искате да повярвате, че сте станали цар; сега как да ви накарам
да вярвате?

Така че втората точка – самоувереността – е много трудна. Хората не могат да повярват, че са получили Реализация.
Казва им се: „Давайте, работете. Станали сте свои собствени гуру, продължавайте”, но те не могат, страхуват се. Но
всички чрез тези ужасни измами, те нямат Реализация, нямат познания, нищо. Те стават мъртви учители, а зад тях има
хиляди хора, правят ги на глупаци, правят пари и пропиляват живота си. Докато тези, които са Сахаджа йоги, които
разполагат с всички знания, всичко, те все още са толкова скромни, те са толкова обикновени. Но знаят за всички.
Всеки, който идва тук, те го знаят – „О, ние го знаем”. Те няма да го кажат, но знаят, всеки от тях.

Според своята си наука те ще ви кажат кое как е; те знаят. Тогава заедно ще работят за този човек. Вие няма да знаете
какво правят, а то ще се получи. Така че втората природа на Духа, освен че е колективно същество, е, че той е
абсолютно същество. Ние живеем в относителен свят - това е добре, онова е лошо, това е така, онова е онака. Но
Духът е абсолютно същество - в смисъл, че поставяте ръцете си към снимка и веднага, ако тя е направена от
реализирана душа, вие ще започнете да усещате вибрациите. Сетете се за някой – бил ли е реализирана душа? Просто
насочете ръцете си. Има много, хора, които не вярват в Бог, така наречените „не вярвам в Бог, ако има такъв”. Искам
да кажа, че това е най-ненаучно, но да предположим, че не вярват в Бог, те трябва просто да попитат „Майко, има ли
Бог?” – и готово, ще получат вибрации.

Всички неща могат да бъдат доказани. Има прамаан (доказателство) за всичко, Прамаан за всичко, което е казано до
момента. Много голямо нещо е това, което се случва с вас - че получавате пранаам от вашата чайтанйа (вибрации).
Тогава тази читта, която е толкова внимателна, която е толкова динамична, която е толкова ефективна, също ви
пречиства. Тя знае къде ви е проблемът, коя чакра не е наред, ще ви го кажат. Както когато бях в Делхи и доведоха три
момчета – „Майко, тяхната Агнйа е блокирала. Някак си не можем да я изчистим.” Това означава, че те са егоистични.
А също казаха: „Да, Майко, имаме проблеми в Агнйа, имаме главоболие.” Те са егоистични, но не казват, че са егоисти.
А самите те казват: „Да, Майко, нашата Агнйа е блокирала. Моля Ви, пречистете ни”.

Значи сами казвате „Аз съм егоист”. Понеже ви боли, знаете, че егото ви боли; та „Майко, пречистете ни, не можем да
изчистим тази Агнйа.” - „Добре, елате насам, ще ви изчистя.” Така започвате да съдите самите себе си. Знаете за себе
си какво не е наред с вас. „Моята Набхи е блокирала, тази чакра е блокирала, онази чакра е блокирала.” Те всички
знаят за себе си, и те знаят как да се изяснят и да я пречистят, и да го постигнат. Така че вие пречиствате себе си. Но
най-голямото пречистване става, когато сте колективни. Много хора взимат Моята снимка - „Майко, ние правим
пуджа, сядаме и медитираме, но отново имам този проблем.” Трябва да бъдете в колектива, това е много важна част
от Сахаджа Йога. Защото сега, вижте, не е нужно да ходите в Хималаите, нито трябва да скачате в Ганг. Не е нужно да
гладувате, не е необходимо да казвате джапас (песнопения), нищо. Само едно нещо: да бъдете колективни.

Колективът е океанът на вниманието на Всемогъщия. Щом веднъж сте в колектива, то се пречиствате. Както да
речем, пръста Ми - всичко е наред, но да предположим, че нокътят е отрязан напълно и е изхвърлен, той няма повече
да порасне. Никой няма да обърне внимание на това. Така че трябва да дойдете в колектива. Тогава се появява егото.
Има хора, които са много важни, богати много добре образовани, или политици - знаете, големи, важни хора. За тях е
трудно да слязат към по-скромно място, в залата. Те искат за тях да се създаде друго място - „Как иначе можем да
отидем там?” Та това е къщата на Майка. Дори ако собствената ви майка да е скромна, да не няма много пари –
„Добре, няма значение, това е къщата на моята майка”.

И те не идват, а след това губят вибрации. Това е много често срещана грешка, особено в Индия, не на Запад, защото
там знаят какво ценно нещо са постигнали. Нямаме представа за това какво сме постигнали, нашата Aтма
сакшаткара. И така, следващата година отново идвам - „Майко, аз имам този проблем, онакъв проблем. Вкъщи си
медитирах много хубаво.” Ако не дойдете в колектива, не може да се пречистите. Това е единственият начин в



Сахаджа Йога, чрез който може да се пречистите, и може да бъдете над всичко друго. Така че когато Кундалини
минава през Aгнйа чакра, оставате в съзнание без мисли. Една мисъл се издига и пада, друга мисъл се издига и пада.
Някои идват от миналото, други идват от бъдещето но ние не сме в настоящето. Ако кажа „бъдете в настоящето”, вие
не можете.

Ето защо събуждането на Кундалини е събитие, което привлича вниманието ви навътре. Все едно че това Мое сари е
издигащата се Кундалини - вижте как се разстила сега, но когато се издига, тя издърпва цялото внимание навътре. И
ето така вниманието отива навътре. И когато пресече фонтанелата, тогава има разстояние между мислите, наречено
виламба - разбира се, може би, всеки го знае - и то расте, и това е настоящето. Така че трябва да бъдем във вартамаан
(настояще), трябва да бъдем в настоящето, тогава сме без мисли. Да речем, вълните във водата се надигат, падат; вие
гледате водата, но когато сте във водата, се страхувате, уплашени сте; когато имате проблеми, сте уплашени. Но да
предположим, че някой ви извади и ви качи на лодка, тогава ги виждате, можете да решите проблемите си. Но да
предположим, че знаете да плувате, можете да скочите и да спасите много други. Така че се движите в три стадия.
Така че израстването става само когато сте в съзнание без мисли.

И това може да бъде постигнато в колектива, както и във вашата медитация, за което не се налага да плащате. Някои
хора имат безплатна отворена встъпителна лекция, а после втората е банкиране. Сахаджа Йога не е така. Цялата тази
глупост я няма в Сахаджа Йога. Това е реалност, а реалността не може да бъде купена. Всъщност Бог не познава
банките, Той не познава парите. Той не разбира нищо от пари. Той не е създал парите: те са ваше главоболие, не
Негово. Разбира се, ако трябва да летя, трябва да платя, нормално е. Ако трябва да наема зала, трябва да платя, но за
залата, а не за Бог. За събуждане, за просветление не може да искате такса.

Казвали са Ми, че даже за даршан се плаща такса – представяте ли си. За тях всичко е пари, пари, пари, пари, пари.
Как може да се издигнат до нивото на Духа? И ние сме толкова обикновени, както знаете, бхактите са толкова
простодушни – „Добре, искате пет рупии, ще продам пръстена си и ще ви дам. Искате това, ще ви го дам”. Имаше един
гуру в Америка, който- мисля - имаше 48 ролс-ройса или нещо такова, забравих бройката, и искаше още един. Та казал
на учениците си: „Трябва някакси да ми купите още един ролс-ройс, и тогава ще дойда в Англия”. Така че горките
живееха на картофи, гладувайки. Тогава един от Сахаджа йогите попита: „Какво правите? Защо той иска ролс-ройс?

Какъв е интересът му към един ролс-ройс?” А те казали: „Нали знаете, ние просто му даваме метал, а той ни дава
Духа”. Можете ли да си представете? Метал да може да бъде разменян за Духа! Трябва да е някакъв вид бхут, бадха,
който той им вкарва, а това на английски се казва „дух”. Английският език е много опасен, тъй като „спирит” (спирт,
алкохол, дух) е и вино, „спирит” е Атма и „спирит” е бхут - Аз не знам, кой точно „спирит” или дух имат предвид! Така че
връзката с Бог, ако трябва да бъде възстановена, ние първо трябва да станем Духа; едва тогава тази връзка може да
бъде установена. Човек може да си издаде удостоверение „Аз съм това, аз съм онова”, но то не е добро, то не е от
полза, защото това човешко тяло ви е дадено. представете си какво е направила тази Божествена сила, за да ви
направи човешки същества - как нежно, внимателно, красиво сте направени хора. И защо го имате това човешко тяло?
За какво го използваме?

Ние трябва да оценим нашия човешки живот, за какво е? Само за застраховане ли е или не знам за какво още? Не е ли
за нещо, от което ставаме светлината на света? Така че тази светлина на Духа се разпространява във вниманието, и
вниманието става динамично, активно, работи, нащрек е и е изключително точно. После, вниманието изобщо не се
отегчава. Хората не знаят какво е скука, защото скуката идва, когато вашето внимание се измори. Но тук вниманието
е изпълнено със светлина, така че то не знае какво е скука. Второто нещо, което е същността на Духа, е, че той ви
казва истината - абсолютната истина, нищо друго освен истината. Всичко, което чайтанйа лахари (вибрациите) ви
казва, когато сте узрели достатъчно, не и преди това, когато вашата връзка е пълна - в противен случай сте свързани
наполовина и наполовина не сте, тогава не - а, когато сте зрели, това е състоянието Нирвикалпа. Когато станете
такива, тогава вниманието ви е абсолютно правилно, вибрациите ви са правилни и обратната връзка е абсолютно
правилна, както и каквато и информация да получите, тя е 100% истина; така че е истината за всеки.



Сега, да речем, искаме да знаем за Шри Ганеш. Ние почитаме Шри Ганеш. Много хора Му се присмиват, дори и така
наречените интелектуалци, както виждате. Те не знаят какво да кажат, така че приказват нелепи неща за Шри Ганеша,
виждате ли - това е грях. Но може да попитате: „Майко, Гаури Путра (синът на Гаури) в нашата Муладхара ли е?”
Разбира се, всички онези, които са реализирани, ще получат страхотни вибрации, и вие също. Ако имате съмнения, ако
почитате Шри Ганеша, задайте този въпрос, ако почитате Шри Вишну, задайте подобен въпрос. Ако почитате Христос,
задайте подобен въпрос, ако почитате Шива, задайте подобен въпрос. Онова, което не е наред с нас, е, че без да имаме
връзка викаме „Шива, Шива, Шива, Шива?” Той в нашия джоб ли е? Как може така? Понеже Той ни е слуга или какво?

Но ако сте реализирани, дори казвайки веднъж името Му, е достатъчно, Той действа, защото ние сме в Неговото
царство. Във вашето царство, в Индийското царството, вие може да извикате всекиго; във всеки случай никой няма
дойде, въпросът не е поставен. А когато започнете да призовавате Бог също без връзка, няма да се получи. Но ако сте
свързани, тогава не само, че това божество ще помогне, но и онзи, който ви тревожи, ще се оправи. Не само това, но
каквото поискаме, то става и се случва. Всички видове маноратас (искания, желания) са изпълнени. Така че както и да
го наричаме - просветление или изпълване, изборът е ваш - то е пълно изявяване на собственото ви същество. А
третата природа на Духа е, че той е любовта. Понеже е любовта, той ви дава радост. Но е нирвадж - тази любов не иска
нищо, тя просто дава; такова успокоение, красиво чувство.

Хората са стресирани. След като правите всякакви нелепи неща, вие ще имате стрес, без съмнение. Но когато дупката
е тук, целия ви стрес излиза. Няма повече стрес. Ние не знаем какво е стрес. Хората не ходят по лекари, даже лекарите
не ходят на лекар, те идват при Мен. Аз не съм лекар, но те идват при Мен, изненадващо. Това е мета-модерната наука,
мета-модерно - над съвременната наука. Но знаете ли, ние сме индийци, имаме това в наше наследство; ние вярваме
повече на английския език, повече на английското облекло, повече на английското знание, защото знаем само
английски. Но тези, които знаят френски, ще вярват на френското.

Сега е дошло времето те да вярват в нас, понеже ние не вярваме в собствената си страна, не вярваме в собствената
си култура, не вярваме в собственото си знание. Това не е нещо ново, казвам ви. Сахаджа Йога е много древна –
Нанака Сахаджа самадхи лаго. Всеки светец е описал. Но ние правим това, всички ритуали, карма кaндис, едно, друго.
Това не може да ви даде най-висшето, не може. Аз ви казвам, това е истината. Духът е това, което трябва да бъдем.
Това е най-висшата цел на нашия живот. След това всичко останало се нарежда.

И това е, което сме получили от всички писания, от всички инкарнация, отвсякъде. И нека сега да помислим да станем
Духа, И после, да станем реализирана душа, учител. Нека Бог да ви благослови всички. Не са ли донесли никакви
въпроси? Има някои хубави въпроси, на които ще отговоря преди да ви дам Реализация. Ако искате да излезете за пет
минути, можете и после се върнете. Междувременно има въпроси. Трябва ли да се съсредоточи вниманието ни,
докато медитираме, на върха на главата? Вие не трябва да съсредоточавате никъде нищо. Вие не правите нищо,
Кундалини е тази, която се издига нагоре.

Така че не ви се налага да го правите. Не се борете с вниманието си. Тя просто ще... Тя ще се справи. Тя си знае
работата. В това е въпросът. Божествата като Шри Ганеша, Махавишну и други имат ли формите, както са изобразени
в нашите писанията? Разбира се! Това са божествата. Или те се отнасят за някои състояния на мистичното съзнание,
прониквайки в йогийските центрове? Разбира се, правят го.

Божествата са там. Ганеша е точно като Ганеша. Разбира се, на цвят Той се различава другите - зависи. Но Неговото
състояние на мистичното съзнание е различно от това на Вишну, от това на Шива. Той върши своята си работа. Всеки
е съвършеният майстор в своята си работа, но те имат форма, абсолютно имат форма, както ги знаете, без съмнение.
Каква благословия имаме! Имам в предвид, представете си, трябваше да говорим за Ганеша на тези хора - те дори не
знаеха произношението на „Г”! Не е ли просто...? Те не знаеха нищо за това.

А са овладели Ганеша. Попитайте ги сега, ще ви кажат за всички чакри, всичко. Цялото това знание е тук в тази наша



страна, всички тези красиви бижута са тук. Когато сме сред хора, които не са запознати със Сахаджа Йога, може ли да
си представим мислено формата на преподобната Maтаджи, вместо да държим снимката отпред? Разбира се, можете.
Да, Моята снимка понякога се използва на много странни места, което не бива да е така, не е по протокол. Тя би
трябвало да се използва на места, където сте се с хора, които са Сахаджа йоги, или в къщи, в домовете, но не бива да я
използвате навсякъде. Сега, това е опасен въпрос! - Не-вегетарианската храна засяга ли нашата садхана (духовна
практика)? Вегетарианската храна за предпочитане ли е?

Сега ако ви кажа нещо, ще се разсърдите! Но ще ви го кажа. В Сахаджа Йога не следва да ядете месо от по-голямо от
вас животно. Ако сте вегетарианци, може да бъдете вегетарианци; ако не сте вегетарианци, може да бъдете
не-вегетарианци. Но това зависи от това какъв тип личност сте. Да предположим, че сте десностранни, по-добре
бъдете вегетарианци. Но ако сте левостранни, по-добре да поемате белтъчини. Значи, говорим за протеини и
въглехидрати. Приемайте всякакъв вид белтъчини. Ние индийците не ядем никакви протеини.

Освен идли (ястие от ориз и леща) не мисля, че ядем други белтъчини. Така също ядем ориз. Протеини трябва да се
приемат от индийците, Аз съм на това мнение, защото сме станали толкова слаби. И така сме си изплашени от данъка
върху доходите, от данъка върху това, данъка върху онова; плюс това сме толкова слаби, защото ядем абсолютно
блудкава храна. Така че трябва да ядем питателна храна, особено протеини под всякаква форма. Но не животно, което
е по-голямо от вас. Както хората ядат коне - не знам какво друго ще започнат, всичко - даже слонове, мисля! Няма
една рецепта за всички. Трябва да се храните според вашата природа. Мисля, че толкова много хора не се занимават
със Сахаджа Йога, заради това, което казвам, представете си.

Заради това пропускат тяхната Атма сакшаткара. Имам предвид, как сте станали вегетарианци? Понеже майка ви е
била вегетарианка; какво друго? От къде научихте вегетарианството? Да речем, че бяхте мюсюлмани, тогава щяхте да
ядете нечии глави също! Така че за щастие сте родени в индийска общност, но ние отиваме твърде далеч с това. От
сутрин до вечер - мисля, че с този ритуал се прекалява в Мадрас, та хората Ми казаха: „Майко, Сахаджа Йога никога
няма да може да работи в Мадрас”. Попитах: „Защо?” – „Защото хората изобщо не са Сахадж. Сутрин трябва да станат
в четири часа, да се изкъпят, да отидат в храма, да се върнат. Ако един ден не го направят, тогава през целия ден са
като луди - мислят си, че са извършили най-големият грях; тази рутина е задължителна”.

Няма рутина в Сахаджа Йога. Тя е жив процес. Няма рутина в живия процес. Когато цветето пожелае, тогава ще
цъфне. Така че защо да се убиваме с тези ритуали? Това е нашият проблем в хиндуистката религия, същото е с
християните; тоест, всички се състезават. Бог е създал този свят за нас да му се радваме. Казвам ви, ако се откажете
от тези неща, ще бъдете много, абсолютно релаксирани. Забравете ги! Най-много сутрин пет минути Сахаджа Йога
медитация, и десет минути вечер преди сън – край.

За целта имаме център, отидете там и ги вижте – това е всичко. Останалото Бог ще свърши за вас. Този въпрос също е
хубав – Какво е крайната Реализация в садхана? Как трябва да продължи човек в тази насока, след като чувства
вибрациите по главата и ръцете си, в началото? Това е добре, значи, че сте ги почувствали, г-н Субраманиам, и Аз съм
щастлива да го разбера. Но бих казала, че вие трябва да идвате в нашия център и да продължите. Но ние не говорим
за бъдещето, а говорим за настоящето. Ще се изненадате как полека се издигате, как наистина получавате всички
сили в себе си. Сами ще осъзнаете, и ще сте удивени. Тоест, ще бъдете изненадани, срещнах някои хора след една
година – Аз имам много добра памет – но не можах да ги позная.

Този господин е тук и има някои лични проблеми, горкичкият. Ходил е в този наволи по хатха йога, и сега страда. Тази
хатха йога е друго странно нещо. Ако четете Патанджали, ще знаете, че това е аштанга йога. От всички тези
упражнения една съвсем мъничка, ей толкавичка част е важна. Всеки може да дойде и да ви учи на хатха йога; докато
той не е реализирана душа, няма право да ви учи на нищо. Това, което казах днес, е нирвичар самадхи, нирвикалпа –
всичко е написано там, и Патанджали нарича тази Всепроникваща сила ритамбара прагйа. Някой ви учи на нещо – „ха,
тха” – и край. Хората тичат като луди, скачат като луди. Ставате десностранни, после получавате сърдечен удар; сега
този господин има проблем.



Но ви уверявам, всички вие ще сте добре. Заловете се със Сахаджа Йога, много е просто, ще ви даде равновесие, ще
бъдете добре. Първо хатха йога, после гайатри мантра – ставате още по-десностранни. Научете от какво се нуждаете.
За десностранния човек е добре да има бхакти. За онези, които са левостранни, трябва да е другото. Трябва да си
давате равновесие. И това наистина ще ви донесе такава радост. Иначе ако срещнете някой хатха йоги, по-добре се
приближете към него с гребло; бог знае кога ще ви зашлеви – като Дуруваша, Много опасни хора са. Не знаят какво е
любов, не знаят какво е Майка.

Не става и дума за любов. Себеосъзнаването предпоставка ли е за практикуването на и осъществяването на
Кундалини Шакти (силата на Кундалини)? Не, след Реализацията вие ставате осъзнавате себе си. Нищо не е нужно.
Например, някои хора повтарят: „Извършил си този грях. Хубаво, плати ми толкова пари и с всички твои грехове е
свършено”. Казвам им, предайте ги на полицията. За Мен никой не е грешник, не. Вие сте Мои деца. Никой не е
грешник.

Не сте извършили грехове, никакви грешки, нищо. Вие сте сбъркали в нещо, отишли сте в мрака; или, бих казала, не сте
били наясно, най-много. Но Аз не обичам да наричам нито едно човешко същество „грешник”, с изключение на
ракшасите. Разбира се, има ракшаси, после те вече са заклеймени, няма нужда да го казвате, има ги. Така че именно
това себеосъзнаване трябва да получите. Ние не осъзнаваме себе си. Не става чрез правене. Когато казваме „Трябва
да осъзная себе си. Трябва да осъзнавам себе си, трябва да вляза навътре”, какво използваме? Нашето его.

А осъзнаването на Себето е събитие. Когато постигнете това състояние, състояние – състоянието не на човек, а на
йоги – в това състояние вие имате себеосъзнаване, и уважавате себе си. Имате себеуважение. А не се перчите, не
ставате евтини хора. Той казва:„Майко, наскоро започнах да медитирам по Сахаджа начин и се чувствам напълно
свеж и прекрасно през цялото време. При все това, Майко, с цялото ми смирение, казвате, че тази енергия е наша
собствена, но аз никога преди не съм усещал енергията. Майко, много моля да ни осведомите дали ние сме повторно
свързани към Бог или основния източник и дали това е причината да се чувстваме изпълнени изцяло с енергия?
Разбира се, вие усещате, защото сте повторно свързани, няма съмнение в това. Но вие не усещате никаква енергия,
защото трябва да сте много добър човек. Кога има някакво препятствие, само тогава усещате малък проблем.

Като мекото приземяване - не го усещате. ако имате меко кацане в Сахаджа Йога, значи сте много хубав човек, много
добър човек, праведен човек. Просто се приземявате меко, няма пречки, нищо. Нямате неравновесия, вие сте в
центъра, без проблеми. Но ако имате проблеми, тогава Кундалини малко се издига, после пада. И ето защо не я
чувствате. Онези, които имат проблеми, понякога чувстват малка болка тук-там. Но ако Кундалини просто се издига,
знайте, че сте праведен, че сте добър човек. Терминът „Бог” ли се използва за всички необясними въпроси като техни
мана (чрез ума) обяснения? Не, не.

В Сахаджа Йога всичко е обяснено и може да бъде доказано, прамаана. Някой виждал ли е, чувал ли е, усещал ли е или
е осъзнавал своя върховен контрольор, господар, собственик, вземащия решения? Разбира се! Толкова много от тях,
не знаете ли? Има толкова много хора. Висшият авторитет вън от всеки човек ли живее или обитава вътре във всеки?
Той е отразен във всеки, но отражението не може да бъде обектът. Ала отражението може да бъде равно на обекта, в
зависимост от отражателя. Ако някой е осъзнал Висшата истина, защо е умрял? Това са големи работи, за които той
пита.

Вижте, мисля, че бих помолила господина, който Ми задава този въпрос, най-напред да получи своята Реализация. Той
е доста объркан. Вижте само – „Що е Бог? Що е смърт?” Кои сте вие? Първо открийте това. Кой задава този въпрос?...
Заради някой център ли пита? О, боже! Интересно, аха, заради даден център задава всички тези въпроси. Това значи,
че мисли прекалено много, мисли ли мисли.

Грешка ли е да се каже, че Бог е в доброто? Мисля, че той прекалено много е чел, това е проблемът. Първо познай



реалността, Мое дете, след това тези въпроси ще изчезнат – Нирвикалпа... Сега той говори за идеалното добро и
всичко подобно. Определено истина ли е, че човек живее само веднъж... Грешка е. Кой ви го каза? Не е само веднъж.
Но ако вярвате в това, Аз нищо не мога да направя, но не е така. И това да сте добри и праведни не е краят на вашето
търсене. Дхарма е равновесието, тя ви дава баланс. Но равновесие за какво, дхарма за какво? Би трябвало да се
запитаме.

Би трябвало да сме дхармични. Защо да не сме адхармичи? Защо не си зададем този въпрос? Логично е. Защо да
спазвате цялата тази дхарма, дхарма, дхарма? Защото трябва да се издигнете. Да речем, ако един самолет не е
балансиран, как ще се издигне? Но да речем, ако е само балансиран, а никога не се издигне, каква е ползата да правим
самолет? Така че вие трябва да бъдете дхарматит. Трябва да отидете отвъд дхарма, трябва да отидете отвъд гуните –
това е гунатит – пресичате отвъд, тогава дхарма става част и частица от вас. Не трябва да си казвате „Не прави това,
не прави онова...”.

Не, просто не го правите, както и да се опитвате. Ще ви дам пример със самата Мен. Знаете, че живея по два начина.
Моят съпруг е – би трябвало да знаете за него, какъв е той – голям, голям шеф на едно нещо и Аз живях с цялата тази
глупост през Моя живот. Когато отиде в Англия, го попитаха: „Защо не танцувате с нас?”. Той отговори: „Понеже жена
ми не танцува, и аз не искам да танцувам”. Той прехвърля всичко върху Мен; това е много хубав начин за измъкване. А
там казаха: „Не, не, докарайте я в Лондон и ще се оправи. Ако я доведете в Лондон, тя ще започне да танцува”. А той
отвърна: „Даже и на луната да Я пратите, няма да го направи!”.

Ето това е. Дхарма е вродена, просто не правите нещо. Не заради обусловености или по-скоро това е Сахадж. Сахаджа
– просто не го правите – „Не, няма да го правя”. Вие никога няма да вършите грешни неща, защото просто няма да ги
правите. Така че това е да отидете отвъд дхарма, тоест дхарма е част и частица от вас. Гунатит значи, че отивате
отвъд гуните. Не сте нито десностранни, нито левостранни, нито в центъра, а сте отвъд. Какво е ляво, дясно, център,
какво е това, защо висите така? По-добре да сте над това. Това се случва с вас.

Думите „само тук има праведни хора” - мнозина праведни идват и си отиват - нямат ефект върху обществото. Това, от
което се нуждаете, е еманципация, възход; ето това трябва да постигнем. „Само добро” – така нареченото „добро”; но
вие не можете да установите доброто, казвам ви. Никой не иска да следва един добър човек. В Пуне се казва: „Всички
лапат – ядат пари, и никога не ядат храна”. Учудих се: „Наистина ли?” – и казах на Моя съпруг: „Всички лапат пари” – а
той беше в Лондон. Той отвърна: „Ти им кажи, че Твоят съпруг никога не взима подкуп”. И Аз им казах: „Моят съпруг
никога не взима никакъв подкуп”. А те - „Защо не взима? Някой казал ли му е да не взима?” Това, което се случва, е, че
обикновено хората никога не следват добрия и праведния човек, никога.

А винаги ще последват някой малко така. Причината е, че ние идваме от животинския стадий – лесно е да се върнем
назад. Но след като сте реализирани, тогава е трудно; тоест, щом цветето стане плод, то не може пак да стане цвете –
толкова е просто. Та ви казвам: дошли сте тук - хубаво, много мило – ами получете тогава вашата Реализация; тогава
ще говоря с вас. После сами ще кажете; вижте тези хора, които пееха тук – някои от тях бяха ужасни наркомани,
ужасни! Дори не можеха да Ме видят. Те казаха: „Ние виждахме светлините, които излизаха от Вас, но никога не
виждахме Вас” – когато дойдоха, в кавички. И за една нощ – край с алкохолиците – за една нощ. Не съм им казвала.
Никога не казвам: „Не пийте, не правете ...” Никога не използвам тези думи.

Нека светлината на вашия Дух влезе във вас, и вие сте там. Няма нужда да ви казвам нещо, вие сами се отказвате от
всички навици. Разбирате ли същността? Защото когато светлината влезе, тъмнината трябва да избяга. Така че
праведността не е напълно достатъчна. Трябва да отидете отвъд това. Някой писа за негов приятел, който има
проблем, който е паднал, имал е инцидент. Би трябвало да отиде и да помоли Сахаджа йогите за помощ. Днес Аз не
лекувам хора, защото няма нужда от това; Аз върша всички останали „дреболии”. В наши дни лечението се прави от
Сахаджа йогите.

Има толкова други неща, за които Аз трябва да гледам. Така че се обадете на някого, йогите ще са много отзивчиви и



ще го направят. О, това е добър въпрос – „Възможно ли е да се излекува страданието и бедността чрез Сахаджа Йога?
Можем ли да се отървем от нашата бедност?” Можем, непременно, ако първо спрете да гладувате. Искате да
гладувате? „Добре – казва Бог – хубаво, давайте. Няма да получите храна.” Край! Желанието ви ще бъде изпълнено.
Искате да станете като санйаси? Искате да носите дрехи от тръни?

Добре, бъдете си бедни. Вие искате бедност, в крайна сметка се молехте за нея. После, искате страдания – „Трябва да
страдаме”. Има толкова много глупост в това „вие трябва да страдате”. Как тогава? „Аз съм страдал” – добре, щом
искаш това, радвай му се. Помолете за благополучие, ще го получите, след събуждането на Кундалини. Виждате този
център тук, наречен Набхи чакра, и тази, която седи в него, е Лакшми Нарайана. Щом Лакшми Нарайана е пробудена
във вас, как може да сте бедни? Но парите също си имат собствен проблем.

Получете пари, удовлетворяващо е. Но не молете за бедност. Да ви оставим вас на мира, сега западняците си имат
голямо желание за бедност. Носят панталони, както им казват – „дупчести”, тоест са на дупки. Носят скъсани
панталони в Англия, представете си – в такава студена страна да носят панталони на дупки, получавайки варикозни
вени. И толкова безсмислени страдания има там, толкова много. Такова дълго писмо – би трябвало да ги пишете
кратки. Ето това се случва и ето как хората се молят за това. Така че има рецесия в Америка, рецесия в Англия,
рецесия в Испания, настъпва във Франция – ето ви я на. Щом искате да имате бедност, ето ви. Така че Лакшми чит ще
дойде от тази страна.

Някакъв разум идва във вашето правителство, и Аз съм сигурна, че ще се получи, надявам се. Но вие се захванете със
Сахаджа Йога и ще се изненадате. Например, в Англия имаме такава безработица, но нито един Сахаджа йоги не е
безработен, нито един. Е, поне с този приятел тук... той ще се захване със Сахаджа Йога, като начало. Майко, Сахаджа
Йога само за наше здраве и радост ли е, или за нещо повече? За всичко – напълно. Какво искате? Помолете за него,
пожелайте си го – каквото и да е. Той казва, че не му е обяснено. Вижте, сега ще ви дам вашата Реализация, ще видите
как чакрите са отворени и всичко останало. Но по-късно, ако отидете в центъра, можете да научите всичко, за една
година всички вие ще сте майстори.

Но си дайте известно време, в това е въпросът. Хората са много заети в наши дни. Какво толкова правите? Някои
жени Ми казаха, че са заети с котешки партита. Тук има много малко жени в Мадрас; всички жени трябва да по
храмовете, седейки режейки косите си и бръснейки главите си. И добре образовани жени го правят също. Имам
предвид, защо, защо трябва да бръснете главите си? Бог има много коса – не се налага вие да си я режете. Така
безсмислица! Жените могат да бъдат повече шакти шали от мъжете, но с тази обусловеност на жените в Индия, един
бог знае... Добре.

Сега ние сме... Той казва: „Практикувам пранайама от четири години. Нямам учител...” Много е опасно. Ако нямате
учител; дали имате учител или не, пранайама е много опасна. Ха! Ако имате проблем с белите дробове, или някаква
определена причина... Вижте, всички тези вйайама (упражнения), са дадени за определена причина, за определени
чакри. Да речем, Кундалини се издига и спира в стомаха, Набхи, а вие правите пранайама, каква е ползата? Вие би
трябвало да знаете къде е Кундалини. Например, днес идвах с кола. Спряхме на едно място, после – на второ. Когато
колата тръгна, едва тогава Аз разбрах къде ще спре.

Преди това как можех да знам? По същия начин, когато Кундалини се издига – използвайте мозъците си! – а после
спира в една точка, то трябва да знаете чрез каква вйайама можете да оправите тази точка. Много е научно. Ние също
използваме, но не обичаме да взимаме всички лекарства от аптечката, от сутрин до вечер. Ето защо се казва, че онези
хора развиват проблеми, правят ... И вие, много скоро. Това е много опасно нещо. Вижте, всъщност ние не сме само
физическо същество. Не живеем само от прана – така е. Виждала съм хора, които практикуват пранйама; ако се
оженят – слава богу, че не сте женени - се развеждат със съпругите си, защото липсва любов. Те са много сухи хора,
изключително суховати; няма поезия в живота им.

Хубаво, по-добре започнете да четете някаква поезия! А тук той пише: „Може ли да ни кажете какво е десностранно и



левостранно?” Това е доста дълга тема, но ако отидете на Сахаджа Йога, там ще ви обяснят. Десностранно е
физическата и емоционалната енергия, използвана за физическа и – извинете - физическата и умствена работа.
Левостранно е енергията за емоциите. Например, той прави пранйама. Прави я, и ще стане десностранен – само ако
прави това. Когато Кундалини е в процес на събуждане, човек изпитва ли страх? Не, не изпитвате. Тя е ваша майка. Тя
ще понесе всички проблеми.

Когато сте се родили, майка ви е понесла всички проблеми, всички родилни мъки. Тя не ви е притеснявала, нали? Тя,
горката, е страдала за вас. И щом се родите, тя забравя всичко – „Това е – детето ми се роди, край. Каквото било -
било”. Ето това е Кундалини. Защо трябва да имате някакъв страх? Това са хората, които ви казват, че събуждането на
Кундалини е много опасно и разни такива, защото не знаят нищо за нея. Те не искат да ви дадат вашата Реализация.
Това, което казва той, е истина - /въпрос/ „Злото съществува от незапомнени времена, въпреки няколкото инкарнации
и светци”.

Правилно, но има решение. Така че защо не потърсим решението, за да излезем от злото? Щом като сте реализирана
душа, злото ще избяга, а не вие. Дойде времето цялото зло да избяга, да бъде разрушено, да бъде разобличено, да
бъде унищожено. И вие сте тези, които можете да го направите. Всяко нещо – с времето си, като растежа на едно
дърво. Лека-полека всички тези шест чакри бяха изработени. Сега въпросът е в седмата чакра – Сахасрара, която сега
е изработена в Сахаджа Йога. Така че картината е завършена. Злото не може да разруши един Сахаджа йоги; та го
знае много добре.

Даже злото знае, че не може да го направи. Ако видят един Сахаджа йоги, те бягат. Така че не се тревожете. Мисля, че
отговорих на всичките ви въпроси, на повечето от тях; но има още нещо. Правила съм го за последните – колко
години? – 23 или 21 години, отговаряйки на въпроси. Сега съм доста ловка, мога да отговоря на всеки въпрос, истина
е. Но това не е гаранция за вашето пробуждане, трябва да ви кажа. Това е акробатика на ума. Дори и да съм
отговорила на вашия въпрос, това не значи, че Аз ще издигна вашата Кундалини или че Кундалини ще се издигне. Това
е съвсем отделен въпрос.

Но не искам умът ви изведнъж да се изстреля и да си каже, че не съм отговорила на някакъв въпрос, та вие да се
стресирате. Ето защо ви отговарям. Иначе няма значение дали Аз отговарям или не отговарям на въпросите. Това е
много различно нещо, различна сфера. Така че сега всички сме готови за нашата Реализация. Онези, които я получиха
вчера, сега ще получат още. Както ви казах, на онези, които не желаят да я получат, Аз не мога да им я наложа, не
може насила. Мисля, че всички Сахаджа йоги от Запада трябва да излязат - този път - съжалявам. Знам, че искате да
седите за медитация, но ще получите много повече шансове от другите, защото времето изтече. Трябва да си
опаковате нещата.

Добре. Погледнете ги – те пеят на санскрит, цялата „Ай Гири Нандини” я пеят така добре. Само си помислете за тях –
можете ли да си представите как са я научили? Тези са немци, можете ли да си представите? Те не наричат себе си
германци, не. Как биха могли да го направят? Тези англичани не знаеха и дума на хинди; живели са тук цели триста
години, не знам какво са правили. Даже за да им кажеш Дарваза банд кар („затвори вратата”), трябва да речеш „деър
уъз а банкър” („имаше банкер”- англ.). Погледнете ги! Всичко това е Атма.

Как ценят те вашата музика, и как ценят вашите танци кучипуди, изненадващо е – много повече от вас. Защото нашата
музика идва от Аумкара. Ще бъде доказано, Брахман. Ние би трябвало да се гордеем, че сме индийци. Нашата култура
е най-висшата в целия свят. Трябва да я уважаваме и да я съхраним. Попитайте ги, те ще ви покажат, ще ви кажат
какво са открили в Сахаджа Йога. Въпрос за мокша. Само това ли е мокша? Разбира се!

Това е то мокша. Мокша означава там, където се издигате над вашето физическо, умствено, емоционално същество;
вие повече не сте въвлечени в него. Ето това е мокша. И чрез това не-въвличане, вашите физически, умствени и
емоционални същества са решени. Вие ставате това, ставате татва, татвамаси – вие ставате татва. „Ахам Брахмаси” –
вие ставате Брахма. То е навсякъде – това е Брахма. Но дори и когато станете, вие не вярвате, пак ви казвам. Тоест, не



зная какво става – хората не вярват, че са. Добре, толкова е просто сега да разберете, че това е жив процес.

Той не може да бъде насилван, работи от само себе си. Но всички имате основното право да получите вашата
Себереализация, всички вие – от каквато и раса да сте, от каквато и религия да сте, от която и страна да сте – вие сте
човешки същества и всички имате това право. Бих ви помолила да свалите обувките си и да поставите краката си на
Майката Земя, защото тя изсмуква проблемите ви. И двата... моля, свалете обувките си, сандалите, свалете ги, моля.
Езикът – той не разбира Моя език ли? И двата крака на Майката Земя, на разстояние един от друг. Сега, по време на
медитацията моля не се движете, това е всичко. Вие ще трябва да тръгвате, мисля. Моля, мисля, че е по-добре да
тръгвате. Със самолет ли пътувате?

Хубаво. Вие сте Сахаджа йоги, може да правите всичко. Влакът ще ви чака! Така... Те не желаят да изпуснат нито един
момент. Разбират значимостта на всеки миг, можете да си представите. Това, от което се нуждаете, е честност към
себе си. Сега трябва да поставите краката си на разстояние един от друг, и да имате приятно отношение към себе си –
прасанна бхаве, прасанна чит. Не се сърдете на себе си, на никого, просто бъдете прасанна. Каква прекрасна дума
имаме на санскрит – прасанна. Краката да са на разстояние, ето така, и имате приятно чувство към себе си, много
приятно чувство.

Първо ще ви кажем кои чакри да докосвате и как да издигнете вашата Кундалини. А по-късно не бива да се
притеснявате, по-късно, защото е много просто. Той ще ви покаже как да издигнете собствената ви Кундалини. Ако
имате нещо... Моля, опитайте да го разхлабите. Моля, насочете лявата ръка към Мен, ето така... Добре. Лявата ръка
към Мен, ето така. Това е за да абсорбирате енергията, или за изразяване на вашето желание, защото Лявата страна е
силата на желанието, а Дясната е силата на действието. Така че насочете лявата ръка към Мен – израз на вашето
желание да имате Себереализация. Повдигнете дясната си ръка на сърцето. Както ви казах, в сърцето е отразен
Всемогъщият Бог, като Духа.

Ако станете Духа, вие ставате ваши собствени господари. Така че сега свалете по-надолу дясната ръка – работим
само по Лявата страна – в лявата част на корема, в горната част. Притиснете добре. Това е центърът на вашето
водачество. Добре ли е? Можете ли да Ме чувате сега? Та ако сте Духът, вие ставате ваш собствен водач и господар.
Така че поставете дясната си ръка върху горната част на корема отляво, и това е центърът на вашето водачество. Кой
вдига този шум? Те могат ли да Ме чуват?

Не? Не, доста е високо. Не Ме ли чувате? Добре, благодаря ви. Сега свалете ръката си в долната част на корема,
отляво. Това е центърът на чистото познание. То работи върху вашите нерви, върху централната ви нервна система, и
се проявява чрез този център, Свадистхана. Отново повдигнете дясната си ръка в горната част на корема, отляво.
После пак трябва да повдигнете ръката върху сърцето. След това повдигнете ръка на ъгъла на врата и рамото и
обърнете глава надясно.

Този център блокира, когато се чувствате виновни, и развивате ужасни болести като спондилоза, а може и ангина.
Сега, моля, поставете дясната си ръка на челото, и приведете глава. Тук трябва да простите на всички, без да мислите
на кого трябва да простите. Преместете отзад дясната си ръка, на задната част на главата; това е Агнйа – предна
Агнйа и задна Агнйа – ако знаете, оптическия лоб. Притиснете го от двете страни. Това е центърът, защото се
чувствате виновни. Помолете за прошка от Божествената сила, това е всичко. Наведете глава назад. Сега опънете
добре ръката си и поставете центъра на дланта на върха на фонтанелната кост, талу, която е била мека в детството ви.
Приведете глава колкото е възможно.

Сега притиснете здраво и опънете назад пръстите, и натиснете добре, движете скалпа бавно, седем пъти по
часовниковата стрелка. Сега, ето как трябва да го направим. От самото начало има три условия. Първото е, че всички
вие би трябвало да се чувствате напълно уверени, че ще получите вашата Себереализация, че ще имате вашата
Себереализация – сега чувате ли Ме? – напълно уверени. Второ – може ли да го стегнете? – второто условие е, че не
бива да се чувствате виновни за абсолютно нищо. Ние, индийците, не се чувстваме така виновни като западняците.



Добра идея е да не се чувстваме виновни. Не слушайте никой, който ви казва, че това е грешка, че сте такива или
онакива – нищо подобно.

Никой няма работа да ви съди. Така че, моля, не се чувствайте виновни, много е важно. А третото условие е, че трябва
да простите на всички. Мнозина от вас ще кажат, че е трудно, което е грешка. Както ви казах вчера, дали прощавате
или не, вие не правите нищо. Тогава защо да не простим на всички – само ще сме играчка в чужди ръце. Така че
просто без да мислите на кого трябва да простите или за кого трябва да си спомните, просто се опитайте да кажете
най-общо „Прощавам на всички”. Ще се почувствате много по-леко. Само го кажете. Това е мит, вие живеете с мит.

Можете ли да Ме чувате сега? Можете. От тази страна можете ли да Ме чувате? Назад чувате ли Ме? Сега трябва да
затворите очи. Може да си свалите очилата, защото не бива да отваряте очи, докато не ви кажа. Моля, свалете си
очилата. Ако имате нещо стегнато на врата или на кръста, моля... Ако имате нещо – какво става? – ако имате нещо... –
Аз трябва да продължа с това, то просто идва – нещо на врата или на кръста, нещо стегнато, можете да... Ако имате
някакви тавис или нещо подобно, моля да ги отстраните, не е много добро. Или някоя мала, дадена ви от някой гуру
или друг човек, моля да я свалите; защото сте дошли тук не да станете нечий роб, а да станете абсолютно свободни.

Сега затваряме очи, всички ние. Моля да затворите очите си. Сложете все пак двата крака на Майката Земя, не
забравяйте, че трябва да стъпите с двата крака, да. Сега затворете напълно очи, не ги отваряйте. Сега насочете лявата
си ръка към Мен на скута си, а дясната – на сърцето, дясната ръка на сърцето. Сега лявата ръка е отворена към Мен,
отворете я, дръжте я отворена към Мен. Можете да я държите отворена на... В сърцето обитава Духът. Задайте Ми
въпрос три пъти – „Майко, аз Духът ли съм?” Това е много основен въпрос. Без никаква разлика, моля, задайте този
въпрос в сърцето си три пъти – „Майко, аз Духът ли съм?” Това е факт – вие сте Духът. Това е истината за вас.

Сега свалете дясната си ръка по-надолу в горната част на корема. Да бъдете прасанна читта... Не бива да сте
прекалено сериозни. Няма нищо сериозно, виждате. Трябва да разберете, че би трябвало да сте прасанна читта.
Забравете миналото си. Сега тук трябва зададете друг въпрос, отново три пъти – „Майко, аз свой собствен господар
ли съм?”. Задайте този въпрос три пъти. „Аз свой собствен гуру ли съм?” Този център е създаден от определени
сатгуру, за да установите себе си. Сега свалете дясната си ръка в долната част на корема отляво. Аз не мога да ви
наложа чисто познание.

Всичко останало е авидйа; а то е видйа. Видйа, като вида е „познание”. Така че вие трябва да попитате шест пъти
„Майко, моля, може ли да получа чистото познание?”. Когато молите за чисто познание, Кундалини започва да се
издига. А сега трябва да подхраним по-горните ни центрове с нашата себеувереност. Така че повдигнете дясната си
ръка в горната част на корема отляво. И тук с пълна увереност трябва да кажете десет пъти: „Майко, аз съм свой
собствен господар”. Моля, кажете го с пълна увереност. Не се съмнявайте в себе си; вие сте ваш учител. Моля,
насочете лявата си ръка към Мен, към Мен.

Много хора не държат лявата си ръка към Мен. Вече ви казах, че истината за вас е, че вие не сте това тяло, този ум,
тези емоции, не сте тези обусловености, това его; а вие сте чистият Дух. Така че моля, повдигнете дясната си ръка
върху сърцето и тук с пълна увереност трябва да кажете: „Майко, аз съм чистият Дух? Майко, аз съм шуддха Атма.”
Кажете го с пълна увереност. Повдигнете я още малко по-хубаво, вижте, също не бива да е много ниско, повдигнете я
добре, сякаш повдигате сърцето си. Повдигнете я. Тази Всепроникваща сила е силата на Любовта, тя е океанът на
познанието, океанът на блаженство и състрадание. Но над всичко тя е океанът от прошка, и каквато и да е грешка да
си мислите, че сте сторили, тя може лесно да се разтвори в този велик океан. Така че моля, повдигнете дясната си
ръка на ъгъла на врата и рамото и дръпнете ръката назад. Тук трябва да кажете 16 пъти „Майко, аз не съм виновен”.
Кажете го 16 пъти, моля.

„Майко, аз съм нирдош. Аз съм абсолютно нирдош”. Вече ви казах, че дали прощавате или не прощавате, вие не
правите нищо; това е мит. Но когато не прощавате, тогава ставате играчка в чужди ръце и измъчвате себе си, докато
човекът, който ви е измъчвал, е доста щастлив. Така че сега повдигнете дясната си ръка върху челото напряко и



наведете глава надолу. Приведете главата напълно и тук трябва да кажете от сърце, без значение колко пъти... Ако не
го кажете, Аз не мога да накарам Кундалини да мине през тази стеснена Агнйа чакра. Така че моля, всички кажете:
„Майко, прощавам на всички по принцип”, без да мислите за някого конкретно, моля ви. Сега преместете ръката отзад
на тила. Наведете назад главата, колкото е възможно. Без да се чувствате виновни, без да броите грешките си, просто
за ваше удовлетворение трябва да кажете: „О, Божествена сила, моля те, прости ми ако съм сгрешил.

О, Брахмачайтанйа, моля те, прости ми ако съм допуснал някаква грешка волно или неволно”. Това трябва да го
кажете от сърце, без значение колко пъти. Сега изпънете дясната ръка. Поставете центъра на дланта на дясната ръка
върху областта на фонтанелната кост, която е била мека в детството ви. Изпънете назад пръстите, колко се може
повече. Приведете главата напред. Тук отново не мога насила да ви наложа Себереализация, така че трябва да
помолите за нея. Движете скалпа седем пъти по посока на часовниковата стрелка, казвайки: „Майко, моля те, дай ми
Себереализация”. Седем пъти, моля. Не движете ръката си, а скалпа.

Моля, притиснете добре. Изпънете пръстите назад. Първо докато не изпънете пръстите назад, няма да има никакъв
натиск. Сега свалете двете ръце, моля. Насочете ги към Мен. Сега Ме гледайте, бе за да мислите. Сега насочете
дясната ръка към Мен и наведете глава, вижте за себе си. Не гледайте другите, гледайте себе си. Вижте дали от
фонтанелната кост излиза хладен полъх, вижте дали излиза хладен полъх от областта на фонтанелата. Може да има и
топъл полъх; особено ако не сте простили, тогава може и да има топъл полъх.

Така че сега простете. Сега насочете лявата ръка към Мен, така. Пак приведете глава. Не върху, а на разстояние от
нея; някои го усещат много високо. Опитайте се да видите дали от главата ви излиза хладен или топъл полъх. От
фонтанелата, не много назад, нито много напред, а от фонтанелата, от талу. Нали? Сега насочете дясната си ръка съм
Мен. Ха! Наведете глава, приведете глава.

Това е! Сега трябва да ви кажа как да си правите кавач, за да се защитите - много е важно – и как да издигате вашата
Кундалини; много е важно, много е просто; той ще ви покаже. Поставете лявата ръка ето така, пред вас, а трябва да
движите дясната ръка; лявата върви право нагоре. Така че трябва да... първо ще ви покажа, ето така. Отива над
главата и тук правите един възел. Сега ще започнем както трябва. Започваме от тук. Започнете да движите лявата
ръка нагоре. За да фиксирате Кундалини, поставете ръката си горе и я вържете веднъж; после – втори път. Направете
втори възел.

Третият възел го вържете три пъти. Сега отново го направете, моля; едно, и две, и три. Готово! Сега – кавач. Трябва да
си правите защита всяка сутрин, когато излизате, а преди да заспите трябва да насочите вниманието си тук и тогава
да спите. Насочете лявата ръка към Мен, така. Това е саадхе тин... три и половина навивки. Та как се прави кавач? Ето,
поставяте лявата ръка към Мен, към фотографията, слагате дясната ръка така – най-напред ще ви покажа. После я
повдигнете така, свалете я долу – това е половина.

След това я връщате обратно – това е едно. Пак я издигате и я връщате обратно – две. Отново правите така и връщате
обратно – три. А сега трябва да направите още половинка – три и половина пъти. Това е бандхан, това е кавач – кавач
или защита. Ще научите още много неща, как да използвате тази сила от ръцете ви. Всички, които почувстваха топъл
или хладен полъх по ръцете си или над областта на фонтанелната кост, моля да вдигнат двете си ръце. Всички онези,
които са усетили, моля да вдигнат двете си ръце. Имат малък проблем с черния дроб, но ще се получи, няма значение.
Нека Бог да ви благослови всички.

Бог да ви благослови. Така че Мадрас сега би трябвало да стане Майка Раас, тоест цялата Майка е завършена, и
постигнете това състояние. Нека Бог да ви благослови всички. Отново и отново ви казвам: бъдете смирени и елате в
центъра. Там има някои много добри Сахаджа йоги. Те ще ви кажат всичко с много обич. Но моля ви, елате, и обърнете
внимание на себе си, и научете всичко. Следващата година пак ще дойда в Мадрас. Бог да ви благослови.



1992-0913, Пуджа за Хамса чакра

View online.

Пуджа за Хамса чакра, Ванкувър, Канада – 13 септември 1992 г. Днес ще почетем Хамса чакра. До сега винаги сме
боготворили божество, а това е вторият път когато ще почитате центъра Хамса. Тази чакра, както знаете, е
разположена между двете вежди и двете очи и представлява лявата и дясната страна. Този център се влияе много от
нашите очи, ушите, носа, езика, зъбите и гърлото. Това е много важен център, защото Вишудхи трябва да се грижи за
16 венчелистчета, които се грижат за тези различни органи в нас, а също така трябва да комуникира с Вирата, така че
трябва да мине през центъра на Хамса чакра. Хамса чакра е кардинален център, който изразява благоприятността в
нашето познание. Това означава, че ако центърът е нащрек и пробуден, тогава автоматично знаем какво е
благоприятно и какво не е – може да се каже, че получаваме Божественото разграничение. Мисля, че генетично е
заложено у хората да правят разграничение между добро и зло, разрушително и съзидателно. Това е нещо основно,
което би трябвало да имаме, но лесно можем да го развалим чрез всички колективни органи, които поемат
обусловеностите и егото отвън. Ето защо този център е много уязвим. Другите центрове не са свързани толкова много
с външния свят както този център, който получава информация от всичките тези органи. Например, очите са много
важни, защото - както се казва - те са прозорецът на Духа и сте видели, че когато Кундалини се издигне, Духът започва
да грее, зениците се разширяват и изглеждате като невинно дете, а очите ви блестят. Но начинът, по който играем
непрекъснато с очи и ги използваме без разграничение, а с лъст и ненаситност, може много лошо да увреди този
център. Веднъж захванали се с разрушителното в живота си, веднага ставаме (???) и започваме много лесно да
възприемаме всичко лошо и разрушително. Чувствам, че това е някакъв генетичен дефект, защото някои хора няма да
приемат нищо, което е глупаво, идиотско или деструктивно, а други са толкова предразположени и много лесно могат
да заплетени в абсурдни, глупави и определено разрушителни неща. Това може да се превърне в колективно
възприемане. И щом бъде колективно възприето, започва да прониква навсякъде. Има не само ефект на
възприемане, но и ефект на въздействие върху останалото. Да речем, ако личност с флиртуващ или опипващ поглед
отиде в група, където хората не знаят какво е флирт, какво са лъстиви очи, а имат стабилни очи, тя може да повлияе на
другите, така че някои от тях да станат като въпросната личност. Онова, което се случва, всъщност е, че това е добре
отворена врата за всички бхутове да влязат във вашия Дух. И когато започнете да проектирате обратно, същите
бхутове могат да влязат в друга личност и да създадат същия вид вакуум или същия вид уязвимост в Хамса чакра на
другите хора. Ето защо очите трябва да бъдат много, много чисти, невинни. Друго важно нещо е какво слушате. Някои
хора, ако чуят нещо глупаво, запушват с ръце ушите си. Те не искат да го слушат. Но има други, на които това им
харесва и дори му се наслаждават. В крайна сметка това се превръща в раболепие, или можем да кажем,
обусловеност – да се харесват всякакви ужасни неща, които нормално човек не харесва. Виждали сте и такива хора,
като французите, които нямат разграничение в обонянието. Миришат толкова ужасно, но ядат плесенясала храна,
мухлясало сирене, напълно прокиснали вина, а никога не ги помирисват. Всеки друг в тяхно присъствие ги може да ги
подуши. Дори ръцете им миришат на мухлясало сирене. Направо може да го подушите. Но те са загубили силата си (на
обоняние – б.р.). По същия начин в нашата страна имаме каста на чистачите, които почистват цялата мръсотия с
ръцете си. Те също са загубили чувството си за обоняние. Носът им е загубил това чувство. Не могат да подушат нищо
мръсно. И така вършат работата си. Някои престават да обръщат внимание на миризмите и съм виждала хората да
използват разни неща от направени тютюн. Тези неща имат славата на много добри, известни марки парфюми като
“Тобак” и други подобни. Щом като веднъж харесат подобно нещо, започват да харесват и други неща от този сорт,
като “Пойзън” и други такива, които миришат ужасно. Освен това, първото нещо, което усещате, е миризмата на
алкохол, на спирт, но хората нямат нищо против, защото намират в него много сходен вид удоволствие. Но всички
такива удоволствия, в крайна сметка, могат да убият чувствителността на носа и след това човек да загуби
обонянието си. Един органите, който ни носи радост, е този на обонянието. При мнозина когато Кундалини се издигне,
те усещат аромата на разни неща. Някои хора усещат (???) или усещат мириса на сандалово дърво или на нещо друго,
което е съвсем естественият аромат на цветя или на дървета. Но понеже хората започват да използват тези
изкуствено създадени неща, които всъщност са разрушителни за клетките на обонянието, то става така, че хората
започват да не усещат каквато и да е лоша миризма, също като животните. Но животните имат обоняние, макар да не
считат една миризма за добра или лоша, но все пак могат да подушат. Но дори това осезание за добро и лошо, което
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хората имаме, и то е загубено. И когато се стигне до там, какъвто и възход да сме постигнали, на каквото и ниво да
сме стигнали, постепенно, стъпка по стъпка за почваме да го губим. Същото е и с гърлото – ако се използва лош език
или същият се използва за да се обиждат хората, показвайки раздразнителност и агресия спрямо тях, или ако хората
приемат нещо, което може да развали гърлото с разрушителните си свойства, като алкохол и специално цигари. Ако
пушите, тогава гърлото ви става уязвимо и сладостта на гласа ви се изгубва и гласът ви става като на кон. Но всичко
това е външно, започва да се проявява външно. Миризмата в устата и зъбите също реагират на всичко, което
приемате без разграничение. Ако правим неща, защото се на мода или се продават добре, или са рекламирани, това
означава, че не сме развили собствената си мъдрост и личностност. Когато Хамса чакра е събудена, ние развиваме
разграничение. Вчера ви разказах как този център получи името си - Хамса. Има много хубав куплет на санскрит,
който казва, че и лебедът и жеравът са бели птици. Тогава каква е разликата между тях? Отговорът е, че когато
смесите мляко с вода, лебедът веднага ще изпие млякото и остави водата, докато жеравът няма никакво чувство за
разграничение. Когато започнем да губим тази сила на разграничението, се превръщаме в роботи, защото тогава
нямаме самоличност. Всеки може да промие мозъците ни и колкото повече ни говорят за нашето разграничение,
толкова повече ги слушаме. Това обяснява защо толкова много хиляди хора отиват при фалшиви гуру, защо стават
хомосексуалисти и разболяват се от СПИН и защо взимат опиати. Не е за вярване, невероятно е защо хората вземат
всички тези неща, разрушавайки живота си? Виждаме как някой влиза в бара, а после излиза и пада на земята, а
джобовете му са празни. Но хората вадят на показ парите си – “Вижте ме, имам достатъчно пари да ида на бар, да
изляза и пак да падна на улицата”. Каквото и идиотско или безсмислено нещо да се появи, хората се захващат с него.
Когато видите, че нещо е идиотско, плащате пари и вие да го правите. Човек плаща пари да се саморазруши, да излезе
от пътя. Това е толкова неестествено за всички. Дори едно куче или една котка, всяко животно знае къде е
опасността. Може да подуши опасността и бяга, защото трябва да съхрани живота си. Те смятат живота си за
безценен и че трябва да живеят, и то добре. Но този обикновен, здрав разум започва да липсва у някои хора и те
казват: “Какво пък толкова? Какво лошо има в това? Какво лошо има в онова?” Това означава, че отсъства генетиката
на Хамса. Трябва да разберем, че в Хамса няма божество, но тя е безформената енергия на толкова много органи, за
която се грижат Шри Будха, Шри Махавира, Шри Христос, Шри Кришна – те четиримата, направлявани от Шри Ганеша.
Така че гените са заложени от Шри Ганеша, защото Той е източникът на мъдростта. Първо, веднъж замърсили своята
Муладхара – с мъдростта е свършено. Тоест основите са разрушени. Ето защо аморалният живот е толкова пагубен -
защото губим разграничителната си способност, нашето благоразумие. Тогава, ако можете са събудите Шри Ганеша в
Хамса чакра, веднага ще се присъедините към по-висша раса Сахаджа йоги. Изненадващо е – виждала съм хора,
които цяла нощ приемат наркотици, много неморални хора, да стават изключително морални, защото тази чакра
изведнъж се е събудила. Светлината на Духа най-добре се изразява чрез тази чакра в ежедневния живот, а също и в
колективния живот. Важното е да се разбере това. Сега в Сахаджа Йога имаме различни проблеми. Когато хората
дойдат за първи път в Сахаджа Йога, започват да наблюдават другите и да откриват техните недостатъци и грешки.
Но не виждат за какво са дошли тук. Те не са тук да търсят чуждите, а да поправят собствените си грешки. Започват да
говорят: “О, този човек не е добър. Онзи не е добър. Това е грешно.” Започват да създават проблеми. Говорят помежду
си кой е добър и кой не е, създават групи и други подобни. За какво са дошли тук, какво да предложат? Да правят
политика или израстват духовно? Други пък, ако не правят такива неща, си мислят, че трябва да изкарат пари от тази
работа или пък трети започват да критикуват другите за нещо, което въобще не е тяхна работа. Така забравят защо са
дошли изобщо в Сахаджа Йога и техните гени не са установени чрез мъдростта им. Започват да се тревожат за неща,
които не зависят от тях, за които не бива да се притесняват. После си казват: “О, тук аз съм лидерът” или “Защо аз не
съм лидер?”. Започват да намират грешки в ръководството. Понякога лидерът също може да каже: “О, аз съм лидерът
и мога да бъда много строг и да контролирам хората. Мога да го направя”. Хората са дошли тук за да се научат как да
обичат, да бъдат състрадателни, да бъдат толерантни. Чувството за водачество и чувството за подчинение – и двете
са разграничителни чувства. Ако някой ви каже нещо и вие му се подчините за ваше благополучие, то на фино ниво ще
разберете, че е за ваше добро. Ако лидерът ви каже, че нещо не е наред с вас, опитайте се да видите дали е така,
вместо да се чувствате наранене – “Да, така е. Какво мога да направя? Как мога да се подобря?”. Питайте лидера или
пишете на Мен. Но не, някои не правят това, а веднага Ми пишат: “Този лидер е еди-какъв си, лош човек е. Продаде
еди-какво си, изяде толкова пари, направи еди-що си”. Или говорят на другите: “О, Майка го слуша. Той е лош. Разказва
на Майка всякакви истории, а Тя го слуша.” Ала Майка не е глупава. Тя знае всичко. И така, всички онези неща, които
сме насъбрали от предишния си живот, ги носим по малко дори след второто раждане си. Но както когато яйцето



става птица, все още много неща от яйцето тежат над тялото на птицата, така и вие трябва да се изчистите. От тази
гледна точка, когато получите Реализацията си, първото разграничение трябва да бъде как да постигнете състоянието
на Духа, на чистия Дух. Вместо това хората се объркват, защото нямат разграничение. С това просветление, първото
нещо, което се случва - виждала съм го при хората – е, че очите им се стабилизират. Не шарят с очи насам-натам. Имат
много невинни очи. А онези дето шарят с очи непрекъснато, наистина са луди. Няма разлика между лудия и подобния
на него. Ако един луд прави нещо и друг като него прави същото. Може да е налудничаво, не веднага го прави,
спонтанно. А Реализацията е като светлината, която влиза в стаята – спонтанно започвате да виждате нещата ясно –
“Не, не така”. Ситуацията в миналото беше такава – първо отивахте в градината, събирахте всички тръни и ги
посипвахте по телата си; и никога не поглеждахте цветята. Но внезапно, след Реализацията, се изненадвате, че първо
виждате цветята и не тревожите за тръните, а ако откриете такива, просто ги изваждате. Радостта съществува и
преди, и след Реализацията, но липсва способността да й се наслаждаваме. Способността да се наслаждавате идва
при вас след Реализацията и основното нещо, което се случва, е разграничението. След това, също като лебеда просто
извличате млякото от всичко. Отношението ви става много различно, започвате да виждате нещата от различен ъгъл.
Например, веднъж трябваше да отидем да видим един много стар храм заради изкуството в него. Аз, зет ми и дъщеря
ми вървяхме мили наред нагоре по хълма. Изморихме се много и щом стигнахме храма, влязохме и просто легнахме
на земята. Те двамата бяха много уморени. А Аз казах: “Вижте слонове там, колко са красиви! Всеки един има
различен хобот и различна опашка. Застанали са в различни пози. И са толкова много.” Зет ми отговори: “(??), толкова
сме изморени. Как да гледаме такива неща?” Ами Моето внимание беше насочено не към умората, а към онези
красоти. По същия начин вие започвате да изсмуквате млякото. Има радост, но вие не можете да я почувствате
заради силата - фината божествена сила на разграничението, която ви липсва. Щом тя се появи, започвате да се
наслаждавате на всичко. Точно като с млякото. И с живота е така. Нищо не се е променило – същата къща, същото
семейство, същият град, същото обкръжение - но вие започвате да се наслаждавате, защото чувствителността на
вашата Хамса чакра сега е насочена само към Божественото разграничение и вие веднага знаете и не искате да
вършите нищо, което е с тръни, а само искате да събирате цветята и знаете как да събирате цветята и да им се
наслаждавате. И така, светлината на Духа, която свети чрез вашата Хамса чакра, ви дава мъдрост. Мъдрост не
означава да знаете как да спорите или да се борите с хората. Това не е мъдрост. Мъдрост означава как да застанете
на добрата страна на нещата и да се наслаждавате, да избягвате всички разрушителни неща и да се залавяте с
градивни. Да речем, вървите по пътя и има табелка “Опасност”. Преди Реализацията хората ще кажат: “Добре, да
видим каква е опасността”. Ще скочат в нея и ще постигнат нирвана, като се претрепят. Що за обяснение?! А
разумният човек ще каже: “Добре, опасност – нека се върнем назад. В крайна сметка, няма да пострадаме”. Ще се
предпази. Той уважава живота си, защото знае, че сега е станал инструмент на Бог. Така че мъдростта идва при вас
автоматично, но чрез вашия опит и след това знаете, че това е правилната пътека. Чрез опита започвате да разбирате.
Днес ви казвам всички тези неща. И ако преди двадесет години не ги казвах, то е защото знаех, че ако започна да ги
говоря, хората ще си кажат: “О, Тя говори врели-некипели. Бог знае дали това истина или не”. Но щом като мъдростта
стане прозрачна за вас, започвате да виждате чрез нея всичко много ясно, тя прави ума ви абсолютно чист и тогава,
когато някой говори мъдро, вие не се чувствате зле. А напротив – благодарни сте, че можете да чуете подобни
красиви неща. И всички тези думи ви носят радост. После с ушите си чувате много неща. Преди сте чувалите същите
неща, може да сте слушали много музика и всичко останало, но то никога не ви е носело радост. Поради
трансформацията същата музика, която сте слушали преди, сега ви кара да се чувствате като на седмото небе.
Довежда ви в екстаз. Хората ми казват същото и за светската, обикновена поезия: “Майко, в онези дни беше истинско
мъчение да четем Уилям Блейк. Но сега го обичаме, четем го сякаш е библия”. Защото сте развили нова сила на
зрението и слуха. Всички те на санскрит се наричат аттиндрйа, тоест “органите, които са фини вътре в нас”. Очите и
ушите имат по-фини органи и тези фини органи започват да излъчват отговори към цялото обкръжение, така че вие
само събирате онова, което е красиво. Да речем, че е много тъмно. Нормално е да се страхувате. Но вместо това
казвате: “О, много добре. Нека сега се порадваме на тъмнината. Изпълнена е с изненади. Ще вървим бавно, хванати
ръка за ръка”. Или пък е много топло. Един ще се заоплаква, след него – друг. Но трети просто ще каже: “Денят си е
чудесен”. Вижте, понякога е чудесно да е топло. Много е хубаво. Ако пък е студено, някой пак ще се зарадва. Така вие
започвате да се радвате на всеки аспект, който другите считат за много лош. Вие познавате скритата страна, на която
да се радвате. И веднъж научили се как да го правите, казвате: “Ние плуваме в океана на радостта”. Океанът е същият,
но сега вие просто стигнахте до онези красиви капки амброзия, които са в океана, а останалите се безспокоят, че ще



бъдат изхвърлени. Същият океан, същият свят, ето защо казват, че това е майа, но след като разграничението засвети,
няма никаква майа. Да речем, че пуснете някой в океана – той ще се изплаши и ще умре /?? прекъсване в записа –
б.пр./. Но ако това е човек, който си носи всякакви принадлежности, той ще е този, който ще види всички красоти на
подводния свят. Той е достатъчно осигурен – носи си големи хубави очила, хубави плавници и всичко останало. Няма
нужда да се притеснява. Влиза под водата, наслаждава се на всичко, прави снимки. Океанът е един и същ и за него, и
за онзи - хвърления. И този, който е осигурен, който има пълна екипировка, който знае какво да гледа, се наслаждава.
По същия начин, вие сте въоръжени с мъдрост, със сигурност и знаете какво правите. Същото нещо се превръща в
нещо красиво и радостно. Виждала съм как Сахаджа йогите се наслаждават на всичко, дори и ако някой крещи и
казва нещо в залата, виждала съм как всички Сахаджа йоги започват да се смеят. И бедничкият човек прави всичко
възможно да обвини другиго, а всички Сахаджа йоги просто му се смеят, не правят нищо и човекът накрая побягва.
Сякаш се забавляват с глупостта му. Така че цялото отношение към живота е толкова променено, защото Хамса чакра
е събудена и вие дори не знаете, че автоматично сте развили мъдростта. След това започвате да я консолидирате и я
превръщате в собствена озарена вяра, защото всеки път когато видите нещо, в което вярвате, то просто става. Вижте,
внезапно откривате, че нещата, които сте искали да имате, стигат до вас без вашето знание, без никакво усилие.
Хората изведнъж ви срещат и ви помагат. Така се случват много неща. Наскоро дойде един човек от Индия и каза, че
би желал да посрещне определен човек на гарата в Милано. И ние изпратихме човек там, но той носеше много малка
значка, която едва се виждаше. И започнал да се оглежда. Внезапно видял един мъж да стои, точно като Сахаджа
йоги, съвсем спокойно, наблюдавайки хората, без да се върти, без да се притеснява. Гостът се приближил и попитал:
“За мен ли сте дошъл? Чудех се. Помислих, че сте дошли само за мен.” Вие ги разпознавате, въпреки че стилът им е
различен, начинът, по който стоят и говорят е различен, поведението им е различно. Направо е чудо как всичко –
целият им живот, личността им – е променено. Веднъж съпругът ми отиде с един Сахаджа йоги в една английска
библиотека с доста груби служители. Пристигнал две минути след края на работното време. Служителят взел да
крещи, а този Сахаджа йоги му казал: “Да, съгласен съм. Закъсняхме, но задръстванията не разбират от никакви
закони и че библиотека затваря в точно определен час. Трафикът не разбира. Казахме му, че библиотеката ще
затвори, но той не разбра това толкова важно нещо. Трафикът ни задържа, съжаляваме, че закъсняхме. Но следващия
път няма.” Служителят стоял с отворена уста и направо се разтопил. После ги поканил вътре и държал библиотеката
отворена още един час. Мъдростта да работиш с хората, да им говориш, да се справяш с работата си – всичко започва
да се получава. Ако не става, не се чувствате зле. Мислите си: “Какво да правя, другият не е Сахаджа йоги? Опитахме,
какво може да се направи?” Например, сега като пътувахме имаше един симпатичен господин, нещо като мениджър
на КЛМ или нещо подобно. Дойде при Мен и каза: “Извинете, имаме затруднения с местата за всички. Има само три в
първа класа. Невъзможно е. Имам приятели за тези места и нищо не мога да направя.” После отиде и седна.
Отговорих: “Добре” и направих бандан. Само три пъти май завъртях ръка и се чу: “О, вече има шест свободни места.
Откъде се взеха?” После започвате да виждате много ясно едно нещо - съществува Всепроникващата сила, която е
много активна и ни наблюдава. Всички велики светци се справят с всичко, а понякога вие чувствате като че ли
ангелите са с вас, че те водят нещата – как ви помагат, как са около вас, как всичко се оправя. Тогава започвате да
виждате всичко това, започвате да знаете и да вярвате и тогава това разграничение се установява. Докато това
състояние не се установи, напълно е възможно Сахаджа йогите да излетят от Сахаджа Йога. Виждала съм мнозина,
които идват в Сахаджа Йога и просто се подхлъзват за дреболии. Други подобни на тях Сахаджа йоги, казват нещо
грубо и също изчезват. Защото по периферията имаме различни хора и ако останат по периферията и някой им каже
нещо, тогава отпадат, защото не са достигнали нивото на разграничение: “Ето това е точното място, на което съм. Ако
другият не е прав, нека той да си излезе. Защо трябва аз да излизам?” Израстването е възможно само когато Хамса се
изработи. Без това, докато вие не се установите напълно, е много трудно. Но щом Хамса се установи, виждала съм как
хората стават напълно отдадени. Както знаете, имаме огромна организация по целия свят. Но Аз нямам секретар,
нямам организатори. Нямам и нещо като офис, но всичко и всички са Мои секретари. Всеки работи самостоятелно.
Идентифицира се с работата, чувства се отговорен за нея. Аз съм само контакта, към който се включвате. Имате Ме и
тук, и там. Добре, само трябва малко разграничение, че сте Мои деца. Няма да направите нищо, което да Ме нарани,
ще се грижите за Мен. Разбира се, понякога може за Мен да е малко напрегнато, да се налага бързо движение, но Аз
нямам нищо против, защото правите много за Сахаджа Йога, искате да работите все повече и повече и сте отговорни
за това. Така че уважавам това. Понякога хората казват: “Майко, какъв ужасен график имате. Не можем да понесем
подобно нещо. Вижте, прекалено е. Как ще направите всичко това?”. Аз мога да го направя. Защото имам пълна вяра в



вашето отъждествяване със Сахаджа Йога. Вие не сте лъжци, не сте лицемери, не го правите само за себе си, а за
помогнете на Сахджа Йога, да помогнете на другите. Така че идентификацията с лошите неща, която развивате, просто
отпада. Тогава започвате да се идентифицирате с красиви неща, защото започвате да поемате благоуханието на
красотата и да се наслаждавате на тази красота, а сърцето ви започва да се отваря. Цялата тази радост и всичко това
не е възможно ако вашата Хамса чакра все още е заразена с его или обусловености. Имате все още много
обуславености като индуисти, християни или нещо подобно. Вашите обусловености са толкова много, следвате
толкова фалшиви неща. Но след като се откажем от всички тези обусловености с вярата, че това е за наше добро,
Агнйа чакра се отваря. Без това Агнйа не може да се отвори. Вижте, хамса е вход към Агнйа чакра, тя е вход към
Вишудхи и към всички чакри на главата, към всички листчета там. Така че е важно да държите вашата Хамса чакра
чиста. Казвала съм ви много неща, които могат да държат Хамса чакра чиста и всички трябва да използвате – имам
предвид на физическо ниво. Също на ментално ниво съм ви казвала какво трябва да правите, за да установите ума си,
да виждате красотата във всичко, а не неговата вулгарност, не ползата, а красотата. Бавно, бавно ще видите, че очите
ви ще стават по-чисти. Сега има много хора в Сахаджа Йога – може би заради тяхната дълбочина, може би заради
търсенето или заради нещо друго, но Хамса чакра върши най-великото нещо, за което не зная дали вие знаете или не
– че всичко, което е ваша карма пунйа (заслуга на кармата – б.р.) свършва. Вие не сте отговорни за карма пунйа на
вашите предци, за карма пунйаа на вашата страна, за личната ви карма пунйа. Всичко лошо, което сте правили,
свършва, сякаш напълно сте отрязани от миналото. Когато това се установи, тогава всички грешки, всички
неправилни постъпки - не само вашите, но и на вашите роднини, на страната, на този свят - нищо не ви докосва. Вие
сте далеч от него. И в тази Крита Юга, когато Брахмачайтанйа се опитва да разобличава и наказва хората заради
техните минали карми – колективно също, цялата страната също – нищо няма да може дори да ви докосне, защото
светлината на този център е изключително могъща и вие ще бъдете освободени от всичките страхове за това, което
сте направили по-рано. Вие просто ще бъдете красиви като лотоси, които излизат от блатото, и ще излъчвате красиво
благоухание по целия свят. Нека Бог да благослови всички вас!
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Пуджа за Наваратри, Кабела Лигуре, Италия 27 септември 1992

Днес е първият ден на Наваратри.

И когато открих, че вали и има всякакви проблеми, а Вишнумайа намеква нещо, просто се консултирах с календара и с
удивление ще разберете, че в календара пише, че до 17:45 ч. времето не е благоприятно – неблагоприятно е. Едва след
17:45 ч. започва правилното, така че представете си – как чрез изчисления беше правилното да започнем тази пуджа
в 17:45 ч., след 17:45. Значи, че първият ден на Наваратри започва в Италия или в Европа след 17:45 ч. Така че това е
нещо, което трябва да се разбере – Чайтанйа изработва всичко и дава всички предложения; понеже Аз изобщо не бях
погледнала т.нар. титхи (благоприятно време – б.р. ), но просто го почувствах и казах, че ще я направим вечерта. И
когато го казах, после си рекох да погледна и това, и така си беше. Има толкова много неща, които трябва да видим, че
каквото и да ни е било разкрито, можете да го проверите. Например, преди много време казах, че Муладхара чакра е
изградена от въглерод, въглеродния атом, и ако погледнете отляво надясно, т.е. отдясно наляво, лявата страна, няма
да видите нищо друго освен свастика. А ако погледнете отляво надясно, тогава виждате Омкара; а щом погледнете
отдолу нагоре, виждате алфата и омегата. Вижте, Христос е казал: Аз съм Алфата и Омегата”.

Така че тази свастика става омкара става и Христос. Можете да го видите много ясно. Имаме много хубава снимка на
това, имаме запис, и исках всички вие да го видите, но не знам дали ще можем да успеем тук. Но Ми се иска всички
вие да можехте да го видите, толкова е ясно. Така че алфата и омегата, тези неща от математиката, също са дошли
при нас отвътре, от Божественото. Това не е нещо създадено от нас. То беше открито от математици, който бяха
реализирани души, и те използваха алфа и омега. Изненадващо е колко точно се показва, че свастиката става Омкар,
а Омкар после става алфа и омега. Така че всичко в Сахаджа Йога е осезаемо и може да бъде потвърдено. Днес ние
боготворим Дурга, или деветте форми на Богинята.

Тя дойде девет пъти на земята, според това, че се би срещу всички хора, които разрушаваха търсачите и се опитваха
да объркат живота им. И когато всички тези измъчвани светци се молеха на Богинята – понеже нито един от боговете
не можеше да направи нищо, Садашива никога не се намесва в това, което прави Богинята – те боготворяха Бхагавати
и тогава Нейната инкарнация се появи девет пъти, според нуждите на времето. Така че всеки път Я откривате да се
противопоставя на хората, които са изключително арогантни, твърдоглави и си мислят, че са върхът; бхактите биват
измъчвани от тези твърдоглави ужасни ракшаси. Когато в Индия проверяваме хороскопа на човек, имаме три
категории хора: едните са девас (божества – б.р. ), наричани дев; вторите са онези, които са манавас, т.е. човешки
същества; а третите са ракшасите. Така че мисля, че съм взела всички вас от категорията на девите, защото не бихте
могли да се заемете толкова сериозно със Сахаджа Йога, докато не сте били там. В крайна сметка, защо да Ми
вярвате, когато казвам, че е имало Дурга, че имало това или онова, и че Тя е направила това или онова? Не е защото
сте излезли от една вяра и сега в друга – не е това. Всъщност, това е доказано – можете да го почувствате.

Например, когато издигате Кундалини до централно Сърце, можете да усетите, че ако в централно Сърце има блокаж,
трябва да кажете името на Джагадамба. Докато не повторите Нейното име, централно Сърце няма да се отвори. Също
когато Аз ги чистя във вас, също трябва да кажа „Аз в действителност съм Джагадамба” и тогава Джагадамба вътре
във вас се пробужда. Така че сега вие потвърдихте много повече от това, което учените са направили. Учените тръгват
от външното и изобщо не са убедителни. Ако има някакъв проблем, те ще го решат; друг проблем – те решават
проблеми, но не знаят основите, не знаят какво са проблемите и къде лежи решението. Докато вие можете да видите,
че щом Амба – т.е. Кундалини, която е отражението на Светия Дух, на Ади Шакти вътре във вас – се издига през
различните чакри, Тя им дава сили, защото тя е Силата, Тя е Шакти. Тя е силата на желанието на Садашива. Тя е
пълната сила на Садашива.
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Така че Тя дава тотално сила на всяка чакра, чрез което всички тези чакри са просветлени и всичките божества са
пробудени. Да речем, че нямате сила за живот, тогава ще сте като мъртви. Така че когато центровете получат тази
сила, тази Шакти, тогава те са пробудени. Видели сте го, можете да го направите сами. Всичко е осезаемо, можете да
го потвърдите. Казвала съм ви, че Тя обитава в централно Сърце. Сега вижте как е разположено то – много е
интересно да се види. Всъщност Тя е Джагадамба; но Амба, тоест чистата форма на желание, обитава триъгълната
кост, като Кундалини. А Нейната форма, която е Джагадамба, където Тя е Майката на Вселената, обитава централно
Сърце. Централно Сърце е много важно.

Вече съм ви казвала, че когато детето е до дванадесет години, този център произвежда гани. Ганите са работниците
на Лявата страна. Можем да кажем, че техният водач е архангел Михаил, но техният цар е Ганапати, Ганеша. Първото,
което направи Тя, е гхатастхапана (кумбха с кокосов орех). Гхатастхапана е това, което сте поставили тук сега, това е
гхатастхапана. Това е кумбхата. Тя установи първо тази кумбха – триъгълната кост. Това е първата Нейна работа – да
установи вашата Муладхара. Така че Тя установи невинността вътре във вас. Като начало Тя установи невинността
във вас.

Така че първо постави тази гатха (делвичка), в която тя пребивава като Кундалини във вас. Така че първото беше да
установи Кундалини в триъгълната кост, а после да установи Шри Ганеша. Това беше първата работа, чрез която
каквото и да щеше да сътвори после – всички вселени, Земята, всичко – каквото и да създава Тя, то трябва да е
изпълнено с невинност. Ако погледнете камъните, те са невинни. Ако вие ударите камъка, ще получите удар, иначе
камъкът няма да скочи и да ви удари. Те са невинни. Ако погледнете реките, те са невинни. Всичко създадено като
материя е невинно. Тя не е лукава, не манипулира, не е агресивна – нищо подобно. Тя е невинна, тоест е под пълното
разпореждане на Всемогъщия Бог.

Материята няма свободната воля да прави каквото й се харесва. Какво и да е направено с нея, то е абсолютно под
пълния контрол на Всемогъщия Бог, понеже тя – можем да кажем – е невинна, защото няма свободната воля да прави
каквото си иска. После ако погледнете и животните, те също са невинни, с изключение на няколко. Повечето са
невинни, в смисъл че са наречени пашу – тоест те напълно са под контрола, паша, на Всемогъщия Бог. Тигърът ще се
държи като тигър, змията ще се държи като змия. Но някои човешки същества днес ще се държат като тигър, утре -
като змия, а вдругиден - като червей. Това не е улегналост. Затова не може се каже, че този господин днес е тигър,
значи утре няма да бъде змия. Животните нямат свободна воля да променят индивидуалността си. Те са оставени на
спокойствие.

Така че не това е работата на Шакти да се притеснява за тях. вече са създадени, има ги, съществуват. Имат
предназначение, ето защо ги има; и предназначението е само едно – да подкрепят човешките същества, защото вие
сте образец на еволюцията. Така че Тя е създала всичко това, само за да създаде вас и накрая да получите вашата
Себереализация, животът ви да придобие смисъл, да се свържете с тази Всепроникваща сила, да влезете в Царството
божие. Всичко е Нейно дело. Можем да кажем, че Тя е идвала девет пъти, а на десетия път от Нея се очаква да даде
Реализация на всички вас. Но на десетия път всички тези три сили са събрани в едно – ето защо се нарича
Тригунатмика. Ето защо Буда е говорел за Матрейа, т.е. трите Майки събрани в едно. че когато тази Сила започне да
действа, има пълния контрол върху вашите три канала и седем центъра – пълен контрол, тъй като без разрешението
или без да се каже името на тази Сила, не можете да постигнете нищо.

Това е факт и ето къде се провалят човешките същества, понеже имат свободна воля, а не знаят защо да се подчинят
на някого или защо да слушат някого, и защо да приемат някого. Ето защо, въпреки че трябва да ви се даде
Реализация, задачата е много трудна – понеже не сте свикнали на това да не трябва да използвате свободната си
воля. Специално в западните страни, където хората имат избор дори по отношение на зърнените закуски. Казаха Ми,
че в Америка има 126 вида зърнени закуски. Ако вършите подобни безсмислици, егото ви определено се надува и вие
си мислите: „Имаме правото да решаваме за себе си”. И не можете да приемете, че някой може да ви каже, че едно или
друго нещо не е правилно. Така че същата Сила сега е пробудена в Парамчайтанйа. Това събуждане в Парамчайтанйа



върши направо чудеса, което можете ясно да видите. Първо, виждали сте Мои фотографии. Виждали сте Моите
снимки, и сте смаяни, изненадани сте.

Имам предвид, че и Аз самата не зная с какво е заета Парамчайатнйа. Тя е така активизирана, че през цялото време
изработва нещо, което да ви убеди вас, хората, в истината. Ако беше толкова активна по времето на Христос, щеше да
е много по-добре. Но трябваше да стане така, защото човешките същества са най-трудните за управление. Беше ви
дадена свобода; тя също - ще се удивите - тази свобода беше дадена и на Адам и Ева, но трябва да разберете как беше
постигнато това. В гностическата Библия се появи това, което Аз казвах – че Адам и Ева, и двамата, бяха като пашу,
под пълния контрол на Бог - без свободна воля. Живеели са си голи в Райската градина, без дори да помислят да
знаят нещо повече от това, освен да ядат, да живеят като животните. Те бяха просто като животни. После самата
Шакти прие формата на змия и отиде и им каза: „Трябва да опитате плода на познанието”. Тя искаше те да еволюират.

Тази не беше идеята на Всемогъщия Бог, защото е доста голямо главоболие, знаете, да прави подобно нещо. Той си
помисли: „Каква е нуждата да имам такива главоболия около Мен?”. Но Шакти познаваше собствения си стил. Тя
знаеше, че е способна на много чудеса и че може да накара тези човешки същества да разберат познанието, и че Тя
може наистина да ги направи знаещи. Така че каза: „Трябва да изядете този плод и трябва да се опитате да научите
познанието”. И един нов тип човешки същества започна, които искаха да знаят какво е познанието. Виждали сте, че
преди имаше всякакви примитивни хора. После те започнаха да еволюират, да еволюират. Трябва да кажа, че в
първото творение, което се случи преди това, имаше други висши творения, които бяха планирани от Ади Шакти за да
се получи цялото нещо. Така че Тя създаде Брахма, Вишну, Махеша и Тя създаде техните локи, техните атмосфери, или,
може да кажем, техните области.

С това беше извършено цялото планиране – как да постигнем това, че да направим тези животни реализирани души,
от животни до човешки същества, а от човешки същества до реализирани души. Това беше много голям проблем. Ето
как те създадоха – както знаете, Вишну има своята лока, Махеша има своята лока, и Брахмадева има своята лока – и
решиха помежду си как най-добре да го направим. Защото тези три канала бяха създадени по-късно в човешките
същества. От трите канала излязоха трите Шакти: Махакали, Махалакшми, Махасарасвати. Те създадоха две деца –
една шакти и един брат, а после браковете между тях и всичко това се случи – до известна степен, брак не според
човешките разбирания, не по човешкия начин, бихме казали – а енергията беше дадена на потенциалния мъж. Така че
жената, която представляваше енергията, беше дадена на мъж. Случиха се всички тези неща, а те избраха да го
изработят в човешките същества. Стана така, че първата работа по някакъв начин беше много ефективна в Индия.
Или може би избраха Индия, защото индийският климат е толкова добър.

Знаете, че определено там има шест сезона. Не е рязък, както тук се появява този ирационален дъжд, както в Лондон
трябва да играете футбол с чадър на главата. Така че в Индия има точно шест сезона и те са така добре уравновесени.
Ето защо в Индия Парамчайтанйа е наричана също Ритамбара прагйа – не тук, не можем да кажем това. Ритамбара
прагйа означава „този, който е познание” – прагйа значи просветленото познание на този, който прави сезоните.
Защото тук ритамбара прагйа е в затишие. Изобщо не е за разбиране, заради това какви са човешките същества. Те са
такива развейпрах, бих казала, че дори тук природата взе да се заплесва, и не може да се разбере как да се оправя с
подобни човешки същества – това е факт. Но в Индия си ги има шестте сезона и тези шест са напълно познати. Човек
не е учил астрологията на Индия, но те са имали своя собствена; разбира се, Аз не вярвам в нея.

Но на човешко ниво можете да видите как описват и колко точно могат да кажат кога ще вали дъжд, кога няма да
вали, кога ще се случи едно или друго. Даже за звездите – кога ще появи определена звезда. Това беше направено
преди хиляди години. Точно щяха да предскажат времето и коя звезда ще бъде най-близо, коя звезда управлява днес,
коя звезда ще бъде утре. В онези стари времена те бяха научили всички тези неща. Когато погледна тук, не зная какво
е било положението по това време в тези западни страни, дали е имало човешки същества или не, не зная; но
исторически, мисля, не е било толкова развито място. После когато всички тези приготовления бяха направени,
човешките същества бяха накарани да разберат, че има Бог. Светците бяха уважавани – говоря ви за Индия –
истинските светци бяха уважавани и те направиха различни наблюдения. Когато чета Ади Шанкарачарйа, да речем,



съм удивена как той знае толкова неща за Мен. Знае как изглеждат коленете Ми, знае колко линии имам на гърба Си
– тоест, много удивително е как този човек знае всичко за Мен.

Това значи, че чрез медитативните си сили е могъл да си Ме представи. Описанието и всичко е толкова ярко. Ако
вземете Хилядата имена на Богинята, тези имена са толкова прецизни. Имам предвид, че можете да ги потвърдите в
Мен, точно такава съм. Каквото и да е – добро или лошо – всичко казано за Мен там е факт. А познанието на тези хора
е най-забележителното нещо; как са знаели, че Богинята е такава? Някои неща и Аз не ги зная, но те ги знаят, и са ги
описали. Много е изненадващо. Така че медитативната им сила в Индия беше голяма. Причината беше, че нашите
сезони бяха дисциплинирани, хората са дисциплинирани.

В Индия повечето хора стават рано сутрин, правят пуджа, всичко, къпят се, и отиват на работа, прибират се у дома,
стоят при семействата си, а хранят се, после изпяват няколко песни и баджана и тогава заспиват –обикновено е така.
Много дисциплинирано. Не ходят на почивка, не ходят да пият и такива неща. Обикновено в семейството, безспорно,
ако някой пие, той бива изхвърлен от дома. Заклеймен е като прокажен. Наричат го даруда, тоест пияница. Дори и
днес някои хора пият, но те също се крият, че пият. Никой не пие пред другите. Не зная, мисля, че влиянието им може
да нарасне и хората ще започнат открито да пият, но обикновено не го правят. Заради тези шест сезона с абсолютна
дисциплина ние знаем кога какво да правим и как да го правим.

Хората можеха да живеят в джунглата. А в Англия, ако трябва да излезеш, това ти отнема 15-20 минути – трябва да си
сложиш обувки, чорапи, връхна дреха, долна дреха, едно-друго – иначе не можеш да излезеш. И тръгваш отнякъде, а
стигайки на другото място, откриваш, че там вали силно, нямаш нищо и се измокряш. Но в Индия не е така. Толкова е
уравновесено, когато идвате – всички вие идвате през зимата, виждали сте го. Не започва внезапно да вали, не се
случва ей така, в неподходящото време. Можете да стоите навън колкото си искате. Така че хората някога можеха да
живеят в джунглата, в смисъл че ние изобщо нямаме особена представа за комфорт. Можеше да се живее в
обикновена малка колиба – малко защита от слънце, и защита от дъжда през дъждовния сезон - това е всичко. А
хората имаха много малки жизнени потребности.

И ние не използвахме пластмаси. Ясно, по онова време нямаше пластмаси, но даже днес ние не използваме
пластмаси. А имахме няколко талита и подобни неща. В малките семейства имаха само талита, които просто
постоянно носеха със себе си. Сега откривам, че има голяма разлика. Вижте, при простия начин на живот става така,
че не отнемате всичките богатства на Майката Земя. Няма екологични проблеми. Но притежавайки, както казвате,
толкова стъклени чаши за това, толкова стъклени чаши за онова, всичко, което произвеждате, няма естетическа
стойност, и няма трайност. Така че когато имате огромни планини от пластмаси, които не могат да бъдат изгорени,
които не могат да бъдат изхвърлени - понеже ако ги хвърлите в морето, те ще плуват там - се появяват проблемите.
Така че тази Шакти, която работеше по онова време, беше в тях, за да ги направи търсачи; понеже те не трябваше да
правят нищо друго.

Всичко беше наред – имаха храна, имаха къде да спят, край – нямаше какво толкова да се прави, живееха си
щастливо. С всички онези удобства някакси това изискваше малко време, и те имаха време, много време. И какво
правеха с това време? Те не ходеха на плуване , да речем, или бални танци, или нещо подобно. С това време те
медитираха. И когато по онова време медитацията започна, те започнаха да осъзнават какво е Божествената сила, що
е Божественост, що е Бог. Например, ще ви го кажа, тук хората обсъждат даже личния живот на Христос и говорят
всякакви неща. I Имам предвид, че в Индия това е невъзможно, никой не го прави. Никога не им идва наум как така
Кришна е имал 16 хиляди жени – трябва да е имало причина, все пак Той е Бог. Бог е Бог, вие сте човешки същества –
как можете да разбирате от Бог, след сте се появили чрез Него?

Индийците не обсъждат подобни безсмислени неща, това трябва да е. А когато Аз им казах, че това са Неговите сили,
16 хиляди, те се съгласиха. После, петте съпруги са петте елемента – пак го приеха. Те са Бог. Никой не дискутира тези
неща. Бог е. Как можете да разбере Бог? Можете ли да Ме разберете? Не можете. Опитайте – не можете да Ме
разберете. Много трудно. Така че вие не можете да разберете, не можете да разберете Бог.



Моля ви, разберете едно: да се разбере Бог е невъзможно. Но вие можете да бъдете във връзка с Бог, можете да
бъдете в присъствието на Бог, можете да бъдете благословени от Бог, за вас може да се грижи Бог, можете да знаете
много неща за Бог, но не можете да Го разберете. И още нещо трябва да се знае – че вие не можете да разберете защо
Бог прави разни неща, защо Той прави това или онова. Вие не можете да разберете, не можете да го обясните. Имам
предвид, че някой тук дори може да каже „Защо Той е направил свастиката?”, а после – „Защо Той е направил
Омкара?”. Тоест , тук хората са толкова арогантни, че може даже да попитат Бог: „Ти защо съществуваш?”. Могат да
стигнат чак до тази крайност, знаете ли – няма нищо изненадващо. Така че тази арогантност, това его са е направило
слепи за Бог. Мислим се за велики, много сме своенравни, не знаем много неща. Та тази Сила, тази Шакти именно ви е
дала Себереализация, и ще ви даде осъзнаването на Бог, но пак няма да разбирате Бог.

Трябва да отидете над Бог, за да Го разберете. Как иначе ще разберете? Да речем, че под вас има нещо – вие можете
да го разберете. Но ако нещо е над вас, как ще го разберете? Да кажем, че някой е долу в Кабела и иска да разбере за
Моята къща; ще го разбере ли? Той трябва да отиде над Кабела, за да види къщата Ми. Така че не можем да разберем
Източника, от който сме дошли. Не можем да съдим, не можем да питаме защо; това е желанието на Бог, Божието
желание, каквото и да прави Той. Онова, което трябва да казваме, е: „Каквото и да е Неговото желание, ние ще сме
щастливи от това”. А силата, която е във вас, е Амба – самата сила на желанието на Бог.

Така че каквото и да е вашето желание, то Неговото желание е вие да влезете в Неговото царство. Сега влизате в
Царството Божие. Тогава Шакти ви кара да заемете различни красиви позиции, а някои седят в сърцето на Бог, други
седят в Сахасрара на Бог, в Царството на Бог. Сега вие трябвало да поемете тази сила. На Наваратри би трябвало да
разберете, че тя е пресякла границата и вие сте на десетата позиция, където трябва да приемете. Казвала съм ви
много пъти, сега повярвайте, че сте Сахаджа йоги. Повярвайте, че сте, вие сте влезли в Царството Божие. Не можете
да съдите Бог, не може да питате защо Тя прави това, защо Тя прави онова, защо Той прави нещо. Вие не може да
говорите така – различно е. Но когато седите там, то това не е някакво събрание, не е като политически спор, не – а
вие сте влезли в Царството Божие, благословени сте от Бог, за вас се грижат, закриляни сте, подхранвани и са ви
направили знаещи. Но все още тази арогантност трябва да се намали, та да разберем защо се проявява.

Това смирение е много важно за нас, иначе Силата не може да ни изведе отвъд. Така или иначе тя е прекосила
Сахасрара, сега трябва да отиде по-високо и по-високо. За целта първо трябва да бъдете смирени. „Смирен” не
означава да бъдете изкуствено скромни, като някой бизнесмен или политик. А това е смиреност вътре в сърцата ви –
„О, Боже, ние не Те разбираме, Ти си толкова велик. Нека да бъдем себе си.” И тогава ще се изумите, че Той ви е
направил по Свой образ и подобие. Това означава, че Той ви е дал всичките сили. Той ви е създал. След като Той ви е
създал, вие не можете да Го създадете. Той е Източникът, вие не можете да го направите.

Той ви е създал по Свой образ и подобие. А вие можете да направите другите по Негов образ и подобие. Тези сили са
във вас. Но първото нещо, което трябва да имате – дисциплината вътре във вас – това липсва. Хората не могат да
дисциплинират себе си – това значи, че не могат да контролират себе си; как тогава могат да контролират някой друг?
Липсата на дисциплина означава, че не можете да контролирате себе си. Така че дисциплината би трябвало да е
такава, че първо да гледате да контролирате себе си, защото сега сте в Царството Божие. Гледали ли сте филма
„Мистър Бийн”, където е показан един глупак? Случва се така, че сега стигнахте до царския двор на Богинята, и когато
влизате в Царството Божие, ви карат да седнете на вашия престол по един достоен начин. А вие започвате да се
държите като мистър Бийн, разбирате ли?

Не знаете как да седите на мястото си, искате да седнете на облегалката, искате да седнете на стената или правите
всякакви глупости. Няма дисциплина. Tрябва да имате дисциплина. Къде сте седнали? Вие седите в Царството на Бог.
Така че би трябвало да имате това достойнство, да имате тази обич, да имате това състрадание, трябва да имате тази
любов и посвещението. Но ако това липсва, тогава тази Сила е безполезна, защото вие сте превозните й средства. Да
речем, че трябва да пия вода – то трябва да имам чаша, която отвътре да е изпразнена. Ако вече е пълна с его, с какво



мога да я напълня? Или ако е камък, не можете да пиете вода от него, ще трябва да издълбаете повърхността му, за да
сипете вода.

Ако вече сте запълнени с вашите собствени идеи, с вашите собствени убеждения, с постиженията си с каквото и да е,
само това, тогава не можете да се издигнете много високо. Вие трябва напълно да й се отдадете, да кажете: „Майко,
каквото и да е Твоето желание, ние не искаме да имаме наши индивидуални желания”. Тогава желанието на Бог ще
проработи. Вие искате Кундалини да работи за вас, каквото е желанието на Бог, а не вашето, което е независимо от
вашето желание, но е единственото, което ще изпълни изцяло т.нар. ваши желания, без вие дори да разберете. Чудеса
след чудеса ще се случат; толкова много чудеса има, че не знаем как да съставим даже книга за чудесата. Но тези
чудеса ви се случват, защото вие сте реализирани души. Вниманието ви би трябвало да е наред, трябва да се
наблюдавате и да си правите интроспекция - „Седя в Царството Божие, какво е положението ми сега? Заслужава ли
си, аз заслужавам ли го, държа ли се както преди, или още не мога да повярвам?”. Ако не вярвате, как можете да се
издигнете?

Да „вярвате” означава, че сте видели нещо, че сте познали нещо, което е осезаемо, че сте го преживели. Все още не сте
отдадени. Ако се отдадете на Божията воля, тогава за всичко ще се погрижат. Никога няма да бъдете разочаровани,
без съмнение; и всичко, всички неща, които ви изглеждат като планини от трудности и препятствия, вие ще ги
преодолеете, точно както самолетът прелита над тях. Няма да имате повече никакъв проблем. И още нещо за днес –
много съм щастлива, че тази пуджа се прави от хората на страна, където дисциплината е много важна, тоест в
Швейцария. Но тяхната дисциплина е за лошите неща, не за добрите. Например, имат си армия, а кой ще вземе да ходи
на това забутано място да ги напада, разбирате ли? Никой. Защо имат армия?

И задължителна военна служба, знаете ли? Защото плячкосаха чуждите пари и ги държат там, като разбойниците. Та
всички тези пари са в банките им и швейцарците се тревожат, че по всяко време някой може да дойде и да си иска
парите, и може да използва сила, за да ги разруши. Та понеже те вършат грешни неща, затова имат армия – от страх,
просто от страх. Няма никаква нужда да има армия там. А всеки там трябва да ходи войник и да е част от армията,
защото те са крадци от най-лош вид. Второ, хората там много робуват на часовниците, които човешките същества са
създали, Бог не го е създал. Така че часовникът е нещо важно, понеже швейцарците правят часовници. Щом правят
часовници, а не им робуват, кой ще им купува часовниците? Другите ще кажат: „Каква е ползата всички вие да имате
часовници, щом сте такива?”.

Така че са много дисциплинирани. Не само това, но и както показаха вчера, също си падат изключително много по
чистотата. Някои от момичетата, които са омъжени – трябва да го кажа, съжалявам, но е факт – за някои от
швейцарските жени Ми докладваха: „Майко, те сигурно са били прислужници или сервитьорки”. Попитах защо. „Ако
нещо падне на земята, незабавно ще го вдигнат и ще го преместят. Ако даже нещо... Даже и да са на гости, даже
когато имат гости; гледате, че гостите си седят, а те нямат време да си говорят. Не става въпрос да си поговорят
помежду си, нищо такова; през цялото време се притесняват за нещо – това се изцапало, онова се изцапало, като
слугини”. Можете ли да си представите? Това също идва от ужасната дисциплинираност, която имат. Тази
дисциплинираност не е Божествената дисциплина.

Природата не е такава. Ако погледнете природата, вижте колко красива е тя – никога няма да откриете никаква
миризма. Но ако човешките същества отидат и живеят сред природата тогава се появяват всякакви миризми. Иначе в
нея няма миризми. Природата се грижи за себе си, тя се почиства, прави всичко. Така че за всичко си има време,
трябва да се дава малко отдих. Имам предвид, че щом трябва да изчистите къщата, то я изчистете. Но ако през цялото
време вниманието ви е да чистите това, да чистите онова, да почистите трето, да подредите четвърто, вие не ставате
за нищо, вие сте просто като една прахосмукачка. Кой може да обича жена, която през цялото време направо е като
прахосмукачка? Но отново, както знаете, че Деви притежава всички крайности, това е една от крайностите.

А друга крайност са абсолютно мърлявите хора, като в Англия – съвсем мръсни, много мърляви. Могат да живеят
сред всякаква мръсотия и в това стигат твърде далече. Така че трябва да е нещо посредата. Чистотата е за нас, а не



ние да сме за чистотата. На вас не ви се плаща за това, не сте прислуга. Така че чистота трябва да има. Харесва ни,
така че ще чистим, но не бива да се получава така, че всички да се паникьосват; не бива да сте в ситуация да нямате
време да говорите с никой, да не сте любезни с никой, да нямате време дори да медитирате. Дори докато медитират,
някои хора се оглеждат дали нещо не е паднало – „Божичко!”, и отиват да го вдигнат. Няма да е изненада ако го
правят и в църквата. Няма дисциплина за медитация, дисциплина да се медитира, за божието дело, дисциплина да се
следва Божията воля – това го няма.

Докато тази дисциплина не се установи, онова, което ще правите, ще е нещо толкова земно и глупаво, безполезно
пилеене на живота ви, без достойнство в себе си. Така че сега като Сахаджа йоги трябва да имате тази дисциплина да
медитирате. После Силата, Амба, Тя ви познава толкова добре – Тя знае вашето минало, знае що за личност сте.
Започнете ли да интроспектирате и да виждате за себе си какво не е наред с вас какво трябва да направите, за да
стигате до състоянието на пълно равновесие, разбирате, че най-напред трябва да медитирате. Няма друг изход, трябва
да ви кажа, няма друг начин. Някой каза: „Майко, спрях да ям това, спрях да ям онова.” – това не е нищо. – „Майко,
правя това и стоя на главата си” – пак нищо. Вие трябва да медитирате, а медитацията би трябвало да е по малко
сутрин и по малко вечер. И не си гледайте часовниците, докато медитирате. Трябва да си оставяте време за
медитация, когато и да е. Отнема доста малко време.

Имам предвид, че дори съм виждала жени, на които им отнема толкова много време да се приготвят, че ако можеха
да отделят поне една десета част от това време за медитация, ще бъдете, няма да имате нужда от много грим. Кожата
ви ще се подобри, косата ви се подобри, лицето ви ще се оправи, всичко ще се оправи. Няма нужда да ползвате
мазила, няма нужда да ползвате никакви парфюми или каквото и да е, самото ви тяло ще изпълнено с парфюм.
Всичко ще ви се даде. Така че онова, което трябва да направим най-напред, е да се отдадем на Божията воля. За
Сахаджа йогите е много важно. Щом се отдадете, всички ваши проблеми ще бъдат решени. Вие също отдавате
проблемите си – „Отдавам ги на Теб. Боже, Ти реши проблема. Направи го”.

Това е толкова прецизна, толкова ефективна, толкова ефикасна Сила. А най-вече тя ви обича, грижи се за вас,
прощава ви. Дори да направите грешка, ви прощава – Добре, всичко ще е наред.” Тя желае всички вие да седнете
както трябва на троновете си, радвайки се на силата си. Така че каквото е необходимо, е направено с голяма грижа.
На Наваратри, сега е десетият ден на Наваратри, който е най-важният за всички вас, точно сега Парамчайтанйа е
станала активна. И чрез своята активност, би трябвало да знаете, е станала много могъща и ако някой се опита да се
държи лошо с вас, да ви тревожи, си кажете: „Изобщо не бива да се притеснявам”. Тя ще се погрижи за това. Всички
грешки, които сте сторили, всички лоши карми, които сте създали, за тях ще си получите наградата, без съмнение. Но
ако сте реализирана душа – край; вие не сте на това ниво. Като да речем, обикновените хора могат да бъдат обвинени
в престъпление, но ако сте се издигнали на по-високо ниво, до царски сан, тогава никой не може да ви повдигне
обвинение.

Вие сте над закона. По същия начин, с вас е станало така, че никой не може да ви докосне, никой не може да ви
разруши и никой не може да възпрепятства вашия напредък. Единствено вие самите можете да го направите. И никой
не може да Ме нарани, никакъв ракшас не може да Ме нарани и никога не го е правил. Но именно вие можете да Ме
нараните, защото в този живот Аз съм ви взела в Моето тяло и изработвам всичко в Моето тяло – вашето
пречистване, всичко – което е трудна задача. А в самото начало тази Сила отиде при Адам и Ева и им каза да получат
познанието. Така че това обещание трябва да бъде изпълнено, въпреки че е доста рискована задача. Специално на
Запад откривам, че е много рисковано да накараш хората да разберат, че те са част и частица от Цялото. Много трудна
задача е. Те говорят за големи неща. Виждала съм хора да пишат в наши дни статии, че нищо не е съществено, че
науката е толкова ограничена, че не е решила проблемите ни.

Пишат всички тези дебели книги. Но ако им напишете, че сме открили нещо важно, не искат да ви видят. Не искат да
се срещнат с вас. Нямат нищо общо с това. Така че не знам що за търсачи са те, с такъв огромен балон на егото
отпред, а уж са търсачи. Какво търсят те? Егото, балонът – да речем, имате голям балон и паднете във водата –
балонът ще ви влачи насам-натам, няма да имате цел. По същия начин те нямат никаква насока, казвайки „Ние



търсим, правим това, правим онова” – без никаква цел и посока, без никакво разбиране, без никаква цел в живота,
абсолютно безполезни хора. Те не заслужават нищо. Ние трябва да се опитаме да спасим колкото се може повече
хора, но онези, които не желаят да дойдат, няма нужда, на нас не ни е нужно.

Те трябва да помолят, трябва да се смирят и да кажат: „Искаме да дойдем при вас” – само тогава ще са при нас. Аз
никога не пиша никакви писма на никого „Моля, елате на Моята програма”. Всички тези фалшиви гуру пишеха писма
до всички актьори и музиканти, и всички останали; Аз никога не пиша. Аз сама съм си реклама – ако искате да
дойдете, можете да дойдете. Друга реклама Аз и не съм искала. Така че можете да си представите, че даденото много
отдавна обещание, че ще имате познанието, сега вече го превърнахме в плод. И вие имате Познанието. Но би трябвало
да се отъждествявате с това познание и би трябвало да знаете, че го имате, и че това познание можете да го давате на
другите. А ние можем да трансформираме този свят в един прекрасен свят и да осъществим мечтата на Ади Шакти. Тя
ви създаде с тази цел, изведе ви от човешко ниво до свръхчовешко ниво за тази цел, и ето какво трябва да направите.

И ако днес Ме боготворите като Джагадамба, то знайте, че самата Джагадамба не е нищо друго освен Ади Шакти.
Освен ако вие хората не се издигнете до нивото да дисциплинирате себе си по божествен начин. Както някой хора все
още пушат: „О, добре де, знаете, ние сме обикновени хора, не можем иначе.” Добре, да изчезват. Не се тревожете за
подобни хора. Те ще бъдат изоставени, безполезни хора, къде ще идат? Мисля, че ще висят в предверието на ада,
защото сега даже няма много място в ада; така че какво ще стане с тях? Но всичко това е на ваше разположение;
единствено трябва да знаете как да се контролирате, да контролирате сетивата си. В дребните неща, в дреболиите не
можем да се контролираме. Ако не можем да контролираме конете си, как може да стигнем стадия, който трябва да
достигнем? Така че не прахосвайте енергията си в тези дреболии.

Просто си помислете: вие трябва да медитирате, трябва да се издигнете и вие трябва да го дадете на другите. Това е
твърде възможно ако наистина обичате себе си. Ако се обичате, тогава трябва да разберете: „Виж тялото ми, умът ми,
всичко ми е дадено от Бог. Колко е красиво то. И сега всичко е толкова прекрасно и ще бъде използвано от Бог за
толкова велика цел”. Вие сте формовани, вие сте направени такива до определена степен; но сега имате ваша
свободна воля и с тази свободна воля трябва да се издигнете. Със свободната воля трябва да разберете какво трябва
да се направи и как да се достигне това състояние. Това е реакция на природата. Природата винаги реагира на
човешките същества. Природата няма свободна воля, но Бог реагира и когато се прояви реакцията на Бог, тогава
откриваме да се случват всички тези неща.

И ми се иска да можете да чуете лекцията Ми за Вишнумайа, която много, много добре обяснява защо идват всички
тези бедствия, защо умират хора при тези бедствия. Това беше много добра лекция и се надявам, че всички вие ще я
чуете, и ще я слушате отново и отново. Моите лекции не бива да са само за приятно прекарване на вечерта, а нещо,
което би трябвало да се опитате да разберете. Каквото и да казвам Аз, то е истината, абсолютната истина и е нещо
фино, каквото никой от тях досега не е казвал. Тъй като сте получили вашата Реализация, тъй като сте Сахаджа йоги,
Аз мога да ви го кажа. Нека Бог да ви благослови.
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Christmas Puja, Ganapatipule (India), 25 December 1992. Ще трябва да съм казала много неща за Христос преди - как Исус
Христос е свързан с Шри Радхаджи, че Той е инкарнацията на Шри Ганеша, който беше Синът на Ади Шакти,
първоначално, а след това беше даден на Шри Радхаджи и Шри Радха създаде като Махалакшми, като Майка Мария,
тази велика инкарнация – Христос. За западния ум е невъзможно да разбере как може да има концепция за
непорочното зачатие, защото нямат чувство, никаква чувствителност, изобщо, към духовния живот. Индийците могат
да разберат това. Много е лесно за индийците да разберат, защото имахме Шри Ганеша, създаден по този начин.
Просто вярваме, не се съмняваме в тези неща. Каквото и да е казано за Бог не трябва да се подлага на съмнение с
този ограничен мозък. Това не се прави Индия. Но на Запад, от самото раждане на Христос е имало спорове, спорове,
аргументи, аргументи с този ограничен мозък, който имаха. Цялата религия в името на Христос е просто извращение.
Такива ужасни неща са казани, че не е за вярване. Неговата чистота, Неговата святост, Неговата благоприятност
изобщо не е разбрана на Запад, мисля. Тези, които следват християнството – как могат да са толкова низки в морала
си?! Те са добри за своята политика, икономика, така да се каже за своята легална страна, но моралното чувство
абсолютно отсъства. Много е учудващо – тези, които са последователи на Христос, би трябвало да имат най-голям
морал. Той е казал: „Не трябва да имате порочни очи“. Такова фино нещо! Дори окото не трябва да е порочно, не
трябва да има лъст и ненаситност. Такова фино нещо е казал! И само помислете – хората на Запад не можеха да
следват това, защото цялата религия беше опорочена под влиянието на Павел и Петър. Това, което са направили
срещу Христос, е нещо много сериозно. И то все още продължава. Все още католическата църква, въпреки че беше
изобличена толкова много, продължава, в Индия също, навсякъде. Тази глупава Протестантска църква също
продължава навсякъде. Какво добро име са донесли на Христос? Човек трябва да види. Първото и най-важно нещо,
което е казал Той, е: „Трябва да влезете в Царството на Бог. Трябва да се родите отново“. Така че всичко е на умствено
ниво. Вие сте родени отново, имате сертификат, родени сте отново – край! Умственото отношение на Запада е
отговорно за убиването на великата инкарнация на Христос. Мисля, че това е друго разпъване. Чрез ума не можете да
разберете духовността. Казваха вашата: „Брейн тръст“, „Брейн тръст“. Казах: „Да се довериш на мозъка? Не мога да го
разбера в Сахаджа Йога“. В Сахаджа Йога какво е „Брейн тръст“? Къде е мозъкът? В състояние на съзнание без мисли
къде е мозъкът ? Този вид бизнес „Брейн тръст“ може би е подходящ за друго място. Но в Сахаджа Йога все още не
разбирам какво правите в „Брейн тръст“. Защото някои хора искат да се качат на сцената и да ви говорят. Те имат
някакъв вид лудост, с която не могат да се справят. Така че е възможно да влязат в „Брейн тръст“, може би. Обаче не
мозъкът, сърцето е това, сърцето е това, което трябва да се отвори. Защото това, което правим с мозъка, са всякакви
видове материализъм. Всякакъв вид глупост е дошла единствено от човешкия мозък, не толкова от мозъка на
животните. Ако отидете в някоя гора, можете да видите, че е чисто, ухае хубаво, толкова добре. Но поставете едно
човешко същество там и ще знаете че този мръсен боклук е дошъл от някое човешко същество. Така че на практика
са направили каша от всичките велики инкарнации. Но най-лошото е направено на Христос и Аз чувствам каква загуба
е това. Така че трябва да разбираме Христос правилно. Той е Вечното Дете, Той е Самата Невинност, Той е Източникът
на Невинността и Той Дарителят на всички благословии във всичките чакри. Но това не означава, че като сте
християни трябва да сте много горди: „О, Тя говори за Христос!“. Виждала съм много сахаджа йоги все още да се
идентифицират с Христос, при положение, че въобще нямат нищо общо с Христос. Човек трябва да разбере как
Христос в Своя чудодеен живот е показал толкова много чудеса. Преди всичко раждането Му беше чудодейно. Така че
сега се дискутира раждането на Мария дали е било непорочно. За всичките инкарнации всеки вид раждане е
непорочно. Те са отвъд грехове. Специални хора са. Могат да дойдат като човешки същества, могат да дойдат като
ангели, могат да дойдат като какво ли не. Те са божествени и трябва да разберем, че този наш малък мозък не може
да ги дискутира, да говори за тях, а трябва просто да се отдаде и да ги боготвори. Те са много отвъд нас. За западния
ум е важно да разбере, че животът на Христос беше такава благословия за тях, която са загубили, пропилели са я и че
изобщо не са разбрали как да я уважават. Всичко се превърна в политическа, икономическа, безсмислена измама.
Много отдавна съм ви казала как можем да докажем, че Христос беше Ганеша, че беше Логосът – това, което
наричаме Брахманат, Първият звук. Ако гледате Муладхара от дясно на ляво , ще видите свастики, защото тя е
направена от въглеродния атом. Ако гледате от ляво на дясно, ще видите Омкара и ако гледате отдолу нагоре, тя
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прилича на Алфа и Омега. В онези дни Христос е казал: „Аз съм Алфа, Аз съм Омега“. Сега сме направили анимация.
Нямаме готовност да покажем, не зная дали бихте могли да уредите това някак, но можем ясно да видим, че това,
което съм казала, може да бъде доказано. Така че както боготворите Ганеша, по същия начин трябва да боготворите и
Христос – тези, които боготворят Ганеша. Защото, виждала съм, хиндуистите се придържат строго към Ганеша, а
християните се придържат към Христос. Дори след идването си в Сахаджа Йога носят тези черти. Ганеша е добре до
определен момент, след това е важно да се молим на инкарнацията Му, която е Христос. По същия начин тези, които
боготворят Христос, трябва да боготворят и Ганеша, защото Той е източникът, Той е потенциалната същност на
Христос. Всичко това беше в Божествения план, направено с Божествено разграничение, всичко беше направено
толкова красиво. Но, както казах, вие, човешките същества сте добри в посичането на всичко красиво. Ето така се е
случило. Много, много е тъжно. На Неговия рожден ден днес трябва да решим, че трябва да бъде роден в нас отново,
по подходящия начин – че Той е Алфата и Омегата. Не зная по Негово време дали някой е знаел за тези символи. Тези
символи също трябва да са дошли от несъзнателното при някои велики математици много отдавна. Ето защо тези
символи се ползват точно като алфа и омега. Виждате Го ясно. Толкова е ясно сега в Сахаджа Йога. Можем да
докажем толкова много неща напълно осезаемо. Как Христос е лекувал хора, какво е правел – всичко е реално.
Можем да го докажем сега в Сахаджа Йога – как работят нещата, как работят енергиите. Но първо трябва да
пречистим живота си, трябва да водим много честен, енергичен и чист живот. Видях онези сергии отвън. Казах им да
не поставят никакви сергии тук, защото извличат полза за себе си, не за Сахаджа Йога. Веднъж Христос е видял
такова нещо, взел е един камшик и е ударил всичките. Сега Аз не мога да направя това. Човек не трябва да окуражава
тези хора. Това не е пазарен център. Дошли сте за медитация. Ако се нуждаете от нещо, добре, ние сме купили неща за
вас. Ако ги купите е възможно да има малка полза, може би не, но това ще отиде към Сахаджа Йога, няма да бъде
ползвано а лична цел. Но тези хора отвън идват, поставят сергия и всички вие се втурвате, което означава, че все още
висите наоколо с това нещо. За какво сте дошли? Човек би трябвало постоянно да е медитативен в Ганапатипуле,
през цялото време трябва да е в медитативно състояние и не трябва да се занимава с тези светски неща, които винаги
правите отвън. Обаче онези хора знаят, че все още имате тези слабости. Затова са поставили сергиите. Лидерите
трябва да спрат цялата тази глупост. Казала съм ви да не се храните навън. Миналия път всички пострадахте заради
това. Обаче все още сергиите са налице. Това означава… Вижте, те знаят, че има някои тарикати, които биха искали да
купят неща от тях, да се разболеят и да донесат лошо име на Сахаджа Йога. Така че първото нещо за Ганеша е
мъдростта. Тази мъдрост виждаме в живота на Христос. От самото начало Той беше толкова убеден, че на 12-годишна
възраст отиде и говори на онези фарисеи – хората, които бяха свещеници. Ние все още имаме свещеници и муллахи,
бъргии и всичките онези, така наречени дхармамантанди, навсякъде. Той отиде и спори с тях на такава млада
възраст. Просто каза: „Какво правите тук? Какво е това? Всичко, което казвате, са само приказки“. Той дискутираше и
разговаряше с тях. Но родителите му, вероятно, бяха изплашени, че онези хора могат да Го убият, затова Го отведоха в
Индия. Той дойде в Индия за мъдрост. Не зная къде мъдростта липсва сега в индийците. Но тази страна трябва да е
била пълна с мъдрост, когато Той е дошъл и е останал в Индия. Ние имаме много спомени за Него. Дори цар
Шаливахан Го е срещнал. Описано е в неговата книга, че е срещнал човек в Кашмир, който е бил много свят. Той Го
попитал: „Как се казваш?“. Той казал: „Името ми е Иса“. Вижте сега, представете си – Иса! „И“ е думата, ползвана във
Ведите за Ади Шакти. „Са“ означава „със“. Той казал: „Казвам се Иса“. Той Го попитал: „От коя страна идваш?“. Той
казал: „Идвам от една страна, която Ми е чужда, а тази е Моята страна“. Така че Индия, Бхарат, Хиндустан беше
страната на духовността и човек не бива да се опитва да се състезава и да се чувства малоценен спрямо други страни,
които са отишли по-високо в материално отношение. Не знаете къде са те. Ние трябва духовно да сме по-високо. Това,
което е казал Христос, е: „Тази е собствената Ми страна“. Ясно е написано. Това означава, че Христос е приел, че тази
страна на духовността е Негова. Ние принадлежим на тази страна на духовността, а не на материалистичен, светски,
по-нисш вид живот. В Своя живот, който беше толкова кратък, каквото е казал, всяка дума е велика. Но, както ви
казах, Павел се е опитал напълно да промени, да редактира Библията и е поставил много неща там. Каквито слабости
е имал, ги е поставил много добре. Неотдавна получих една книга, която е била скрита в една делва в Египет. Открили
са я преди около 50 години. Книгата се нарича „Библиотека Хаммади“. Мястото се нарича Хаммади, където е била
открита. Това, което е казвал Христос, е записано от Тома. Когато Тома е идвал към Индия, е поставил всички неща
там. Много интересно! Относно пиенето е казал, че пиенето поражда поквара. Това е лоша за ползване дума. Но
християните не знаят. Напротив, мислят, че пиенето е позволено в християнството, много хубавичко. Той луд ли беше,
че да разреши пиенето? Как може да позволи пиенето, което върви срещу съзнанието ви. Но те мислеха, че е добре да



се пие. И това е, което хората са ползвали като голямо средство за привличане – че можете да пиете в
християнството. В друга религия, например в католическата, можехте само веднъж да се жените. Така че имаха един
брак и десет държанки. „Всичко е наред, позволено е. В Библията е написано, че можете да имате само един брак. Не
можете да се развеждате. Правете каквото ви харесва!“ Никакво чувство за моралност! И всичко отиде като
дерайлиране към самите тях. Те приемаха една след друга всякакъв вид глупости. А основното нещо в живота на
Христос е моралността. Той е в лявата страна, както можете да видите по Шри Ганеша. И после се установи в Агния.
Моралността е същността на Неговия живот – това, което на индийски наричаме Неговия характер. Характерът ни се
определя от това дали водим чист живот. Въвличаме се във всякакъв вид глупост. Имам предвид, че ако отидете на
Запад, ще се удивите какви неща правят. Искам да кажа, че дори не можете да повярвате. Аз дори не мога да спомена
пред вас. Няма да повярвате, че тези така наречени напреднали страни, са напредващи към Бог. Невъзможно е! Дори
не можем да си го представим. Такава нечистота, такава ужасна, разрушителна аморалност! Не зная откъде идва.
Мисля, че има нещо нередно в генетиката. Откъде получават тези идеи? Една след друга. Невъзможно е да повярваш,
че тези хора правят всичките тези неща, а след това се обличат добре, отиват на черква в неделя, молят се на Господ и
се връщат. Вие трябва да решите, вие трябва да изтеглите всичките тези хора в собствените си страни. Вие трябва да
им кажете, че всичко това в името на Христос, в името на Бог е глупост. Трябва да излезете и да говорите за това.
Също и за Шри Ганеша. Виждала съм в Пуна, бях изненадана, имаше Ганеша … Всички хубавичко пиеха, ужасни мръсни
песни, някакви западни песни, някакви ужасни филмови песни имаше там и всеки ги ползваше като диско пред Шри
Ганеша. Сахаджа йогите трябва да отидат и да се противопоставят на този вид глупост, който вършат – как може да
пият в присъствието на Шри Ганеша. Никаква мъдрост на Шри Ганеша, никакво уважение към Неговата
благоприятност. Не само пиенето, а всякакви неща. Шри Ганеша е бил показван от тантриците като нещо много
ужасно. Нещо, което се прави и от много така наречени психолози на Запад. Слава Богу един от тях, г-н Фройд, сега е
изобличен. Другото качество на Ганеша, показано в живота на Христос, е посвещението към Майката. В тази книга
Мария им казва за познанието, но Павел се противопоставя. Тя казва: „Това е, което трябва да постигнете“. Но той не
иска да го направи, спори с Нея. Но после Тома казва, че това, което Христос е казал на Кръста, е: „Вижте Майка“. Тя е
Майката на Христос, как смее той да Я обижда. Но тъкмо обратното, Павел изобщо не е уважавал жените, така че е
посочил, искам да кажа, нарекъл Я е просто една жена. Никакъв респект към Махалакшми! Никакъв респект. Можете
ли да си представите?! Само една жена. И голям спор върви сред тези така наречени напреднали хора, дали жената
трябва да бъде ръкополагана като свещеник. Ние мислим, че сме много изостанали, но Аз мисля, че те са много
изостанали с религиозната глупост. Ние имахме Ганди и Мейтрей, такива хора тук и уважавахме Майката като Ади
Шакти. Тя е Тази, която зовяхме, Тя е Тази, която ни създаде, Тя е Тази, която се грижи за нас. За нас Тя е важна,
Шакти е важна. Те не Я наричат Шакти, а жена! И се предполага, че са много напреднали хора. И всякакви други
глупости правят в името на напредъка. Невъзможно е да се каже, думите не Ми стигат, чувствам се толкова
засрамена от името на Христос. Днес, когато честваме чистия живот на Христос Той дойде на тази Земя. Те не могат
да повярват, че Той би могъл да е толкова чист. Престъпниците не могат да повярват, че други могат да не са
престъпници. Така че трябва в себе си да видим дали сме развили онази чистота на ума, която се изразява чрез очите
ни. Очите трябва да станат невинни. В противен случай няма ефект. Ако се влачиш подир привличането на други хора,
очароването на други хора и пр., не си сахаджа йоги. Няма нужда. Щом светлината е в теб, хората ще знаят. Като
сахаджа йоги трябва да имате светлината на Христос в живота си. Той беше млад човек, който дойде на тази Земя. И
как живя! Той нямаше нищо общо с Мария Магдалена, която беше проститутка, но се застъпи за истината и когато
хората започнаха да хвърлят камъни по нея, Той се изправи и каза: „Тези, които не са извършили никакъв грях, могат
да хвърлят камъни по Мен“. Каква сила на Истината! Той не само беше чиста личност, но чистотата се изразяваше в
Истината, в Неговото състрадание и обич. Такова състрадание е изразил, такова състрадание! Мисля, че Шри Ганеша
е получил малка трансформация. Шри Ганеша е определено много състрадателен към хората, които Го боготворят, а
онези, които са срещу тях, той удря силно. Те трябва да страдат! И СПИН, това, онова – всичко се появява. Но онези,
които са чисти хора, Шри Ганеша закриля. Христос е състрадателен. Прощава, защото вярва, че би могло да има
трансформация. На нивото на Шри Ганеша Той мисли, че е по-добре да позволи да бъдат убити и да се родят отново,
защото са много нечисти. Но Христос се надяваше, че може да промени хората. Обаче не можа. Разпънаха го. Какви
прекрасни хора трябва да са били, за да разпънат Христос! Безмозъчни, трябва да ги наречем, абсолютно без никакво
разбиране за духовността, много безчувствени към истинското познание. Така че само мъдрият може да следва
Сахаджа Йога. Тя не е предназначена за глупави идиоти, нито за много остроумни. Някои мислят, че са много



находчиви, защото имат успех в живота, могат да правят някои остроумни изявления, могат да казват нещо много
остро в спор. Тя не е предназначена за това. Затова Христос е казал: „Хрисимите ще наследят Земята“. Смирените в
сърцето, не онези, които мислят твърде много за себе си, а смирените ще наследят Земята. Сред сахаджа йогите също
само онези, които са смирени в сърцето, ще наследят благословиите на Майка. Трябва да сте смирени, трябва да сте
мъдри. С мъдрост ще станете смирени, защото тогава ще виждате къде сме в този огромен космос, ще чувствате, че
сте влезли в Царството на Бог, за какво, как? „Как сме влезли тук? Как сме влезли тук? Толкова много се опитаха,
хиляди години, жертвайки това, жертвайки онова, стоейки на главите си, гладувайки, как така изведнъж получихме
тази благословия? Как се озовахме там?“ Когато започнем да гледаме това, се смиряваме. Това е благословията, това
е милостта. Това не е чрез егото ни, чрез обусловеностите ни, а е просто милостта, състраданието, обичта, Сандра
Каруна. И тогава се наслаждавате на променения си живот, на новото измерение на духовността, което е в
Реалността. Сега познавате Реалността, познавате Тоталността, знаете всичко. А онези, които не са опознали себе си,
не са станали сахаджа йоги. Тукарама е казал с много прости думи: „Този, който е опознал себе си, е последният“. Вие
можете да отсъждате за чакрите на другите, но не можете да съдите за собствените си чакри. Можете да
интроспектирате другите. Можете да съдите другите, но не можете да съдите себе си. Знаете всичко за другите, но за
себе си не знаете нищо. Тогава не сте сахаджа йоги. Първото нещо е, че трябва да познавате себе си: „Какъв вид его
нещо правя? Какъв вид обусловеност имам?“. Дори сега хората имат толкова много обусловености. Така че има нова
дисциплина – Сахаджа Йога. В новата дисциплина трябва да сте хрисими, смирени и трябва да сте мъдри. Всяка ваша
стъпка, всяка ваша дума, всичко трябва да изразява мъдрост – сахаджа дисциплина, която автоматично ви спира да
не вършите нередни неща. Например Аз вървя и някаква жена внезапно пада в Нозете Ми, без дори да разбира, че Аз
просто вървя и е възможно да падна. Или обхваща Нозете Ми. Всичко това е себе ориентирано – трябва да видя
Майка, трябва да я срещна, докоснах Нозете Ѝ. Всичко това е его. Един сахаджа йоги стои назад, истинският сахаджа
йоги е отзад. Оттам може да се наслаждава, защото знае, че съм навсякъде. Не иска да Ме види, нищо такова, просто
така стои. Не си проправя път по някакъв начин. „Майка е тук“. Това е, което Христос е казал – смирени в сърцето.
Това е много голяма дума – смирен. Но хората не разбират „смирен“, защото на Запад, ако си смирен, хората казват:
„Ти си слаб, трябва да си агресивен“. Ако трябва да похвалят някого, ще кажат: „О, той е много добър, много е
агресивен“. Мисля, че тяхната генетика е малко по-нисша от нормалната, ще трябва да има някакви животни в тях,
иначе как могат да мислят, че да си агресивен е нещо по-висше. Това е невъзможно. Как може човек, за когото се
предполага, че е по-висша личност, да е като дявол? Как би могъл Хитлер да каже, че е от по-висша раса, при
положение че самият той беше дявол? Много добре е за един дявол да каже: „Аз съм от по-висша раса“. Така че,
занимавайки се със Сахаджа Йога – благостта на естественото смирение, не изкуственото смирение на бизнесмена, а
естественото, което прави така, че да греете в своята велика, велика духовност. Никой не може да ви докосне, казвала
съм ви, освен вие самите. Само вие можете да пропаднете. Никой не може да ви докосне. Всички сте под закрила от
всички посоки. Обаче ако искате да се самонараните, Аз нищо не мога да направя. И така отново стигаме до
Тукарама… както Христос е казал: „Узнай своето Себе“. Първо и най-важно нещо в интроспекцията е да узнаеш своето
Себе. Вие какво правите, опитвате ли се да гледате своето Себе или не? Той е казал също: „Вижте голямата „греда“ в
очите на другите“. Това е добре. Но гредата в своите очи? И вие започвате да виждате гредата в очите на другите. В
това е въпросът. И така в медитацията си трябва да седнете и преди всичко да интроспектирате: „О, Христосе, о, Шри
Ганеша! Моля Те дай ми мъдрост да видя себе си и да разбера какво не е наред с мен, да разбера къде пропускам
всичките качества на добрия сахаджа йоги“. Просто да медитирате. И се чувствате толкова щастливи, толкова
радостни, защото вътрешната ви непорочност ви носи радост. Обаче не казвате: „Аз съм непорочен“. Не казвате това.
Но когато откриете вътрешната си чистота, тя е тази, която ви носи радост, не лошите ви качества и изостаналост,
вашата лъст и ненаситност, не, това не носи радост. трябва наистина да се концентрираме. Дори идвайки в Сахаджа
Йога, хората мислят: „Как мога да я ползвам, примерно, за слава, за лидерство?“. Това е друг мит. Понякога мислят:
„Защо да не я ползвам някак да изкарам пари?“. Започват някакъв бизнес. Не правете никакъв бизнес със Сахаджа
Йога или със сахаджа йоги. Сто пъти съм ви казала. Ако го направите, ще имате проблеми. Не идвайте после да Ми
казвате проблема. Сахаджа Йога е единствено божествен бизнес, това е всичко! Всичко, което правите, е за Бог и по
този начин го правите за себе си. Така че интроспекцията е много важна. Критикуването на другите трябва да е
по-малко, а критиката към себе си и смехът над себе си са най-добрите. Аз много пъти се смея над Себе Си и казвам
такива неща, ако сте забелязали, което прави живота толкова интересен. Това ще убие егото ви. „Как се опитвам да се
утвърдя и къде е смирението, за което Христос е говорил?“ Това е естествената доброта в нас. Щом изгрее и се появи,



ставате толкова красиви, толкова обични. Дали седите тук, близо до Мен или там, Аз зная кой е такъв. Сърцето Ми
просто се отваря за такава личност. Зная кои са те. Но дори и да зная, никога няма да ви кажа. По-добре е вие да
узнаете своето Себе. „Узнайте Себето си!“ е Неговото послание. Истински, не чрез измама, защото заблуждавате себе
си Кого заблуждавате? Знайте себе си без никаква измама, без никакви лъжи, с пълна концентрация вижте къде отива
вниманието ви. Така ще се издигате. Няма да се издигнете, виждайки дефектите на другите, а ще се издигнете
единствено като виждате собствените си недостатъци. Точно това е, което е казал Христос. Аз ви го казвам с много,
много прости думи. Казал е още: „Обичай съседа си така, както обичаш себе си“. Това е много, много голямо нещо да
се каже. Възможно е единствено в Сахаджа Йога, защото сте колективни. Онези, които не са колективни, как могат да
обичат съседа си? Искам да кажа, кой е съседът тогава, никой не е съседът. Те са аутсайдери. Но веднага щом станете
колективни… Вижте, днес са 55 нации, толкова сте колективни, толкова морални, толкова красиви, никакви
усложнения, нищо. Аз се преизпълвам с радост, когато виждам това. Но за да направим нещата идеални, трябва да
интроспектираме. Социално, колективно вие, хора, сте се подобрили много, но също и индивидуално, в себе си трябва
да се подобрите за ваше собствено добро. И така по този велик повод трябва да празнуваме, защото действително
беше свършена такава огромна работа от Христос, въпреки че беше неутрализиран от онези ужасни духовници –
което е направено във всяка страна, във всяка религия. Но сега трябва да положим клетва, че ще спасим другите,
които произнасят името Христос и правят нещо точно обратно. Ако това може да се направи, ако може да се постигне
чрез вашия живот, работата на Христос е била извършена. Сега трябва да изразявате Христос чрез живота си. Ето
това е. Чрез живота си трябва да изразявате, чрез чистотата, чрез смирението, чрез състраданието и мъдростта на
Христос. Той беше абсолютно безстрашен. Затова трябва да сте безстрашни. Защото трябва да се страхувате
единствено от Бог и от никого другиго. Това е всичко. И ако сте направили нещо нередно, тогава няма защо да се
страхувате от Бог, защото Той много ви обича. Бъдете наясно с всичко, разберете, че всички сте обични хора, без
съмнение. Обаче трябва да сте такива, че да можете да боготворите себе си, да обичате себе си заради непорочността,
която имате. Бог да благослови всички ви. Никой не трябва да идва насам докато не ви кажа. Седнете.
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Днес сме събрали тук на върха на тази красива планина, за да празнуваме възкресението на Христос.

От голямо значение за Сахаджа йогите е да разберат това велико събитие - Неговото възкресение, чрез което Той
показа, че Духът не умира. Той беше, беше Омкара. Той беше Логос и Той беше Духът, и затова можеше да ходи по
водата. А сега направихме и филм, където показваме Муладхара и въглеродния атом, като ясно се вижда, че ако
погледнете атома отдясно наляво, се вижда правилната свастика. А отляво надясно виждаме Омкара. А когато
погледнете отдолу нагоре, виждате алфа и омега. Това доказва, извън всякакво съмнение, че както Христос е казал
„Аз съм алфата и омегата”, Той ясно е показан като инкарнация на Шри Ганеша. Сега имаме научно доказателство и
ето как можем да кажем на хората, че това е факт. Не знам дали по времето на Христос алфата и омегата са били
известни на математиците, но на Него определено са били известни, когато е казал „Аз съм алфата и омегата”. Той
беше инкарнация, много забележителна и много важна за нашия възход.

Ако Той не се беше възкресил, ние нямаше изобщо да можем да постигнем нашия възход. Това е голям принос.
Възкресението на Христос сега е видно във вашия собствен живот - какви бяхте преди и какви сте сега. Това е такава
промяна, такава разлика, такова преобразяване. Именно Неговата саможертва на кръста и собственото Му красиво
възкресение създадоха за всички нас начин да стигнем до това ново състояние на трансформация. Това състояние е
различно за човешките същества и различно за Христос. Самият Христос беше Святост или Чистота. Неговото
възкресение не е нищо друго освен физическо събитие, можем да кажем, защото Той не се нуждае от трансформация.
Той не трябваше да преминава през никакво пречистване. Но онова, което се случи с Него, е, че Той възкръсна от
смъртта.

Което символизира, че животът на човешките същества без духовност е като смърт, защото те вършат всичко без
никакво разбиране за целостта, за реалността, за Абсолютната истина. Каквото и да правят, то в крайна сметка ги
отвежда до разрушението им. Дори религиите, които бяха създадени от тези велики инкарнации са в пълен упадък. Не
откривате и следа от религиозен живот сред всички онези хора, които претендират, че са тези, които могат да
представляват онези инкарнации. Ако погледнете по-фино, е също много болезнено, че в името на всички тези велики
инкарнации хората вършат невъзможни неща и се захващат с подобни дейности, защото нямат страх от Бог. В името
на Бог вършат всички тези ужасни неща по целия свят. Разбира се, може да кажете, че Католическата църква беше
разобличена. Навсякъде хората виждат, че всички тези фалшиви неща са разобличени. Но те използваха всички тези
фалшиви неща уж под одеянията на Бог, духовността и красотата. Това е най-добрият начин да скриете нещо.

Цялата жестокост, цялото насилие, цялата грозота - използваха ги, за да го постигнат. И се стигна до такова ниво, че
не можете да откриете даже и най-леката нотка на религиозен живот сред тези хора. Сякаш всичките крадци на света,
всичките големи мошеници на света и всичките интриганти на света са надвили. И то само защото онова, което беше
писано във всички книги и писания – че трябва да търсите себе си никога не беше сторено. „Трябва да познаеш себе
си” никога не беше правено. Колко пъти Христос каза „Познай себе си”? Той също каза: „Вие трябва да се родите
отново”. Така че веднага хората си взимат сертификат „Роден повторно” и започват да се възползват от този вид
сертификат. Но не мислят какво благодеяние всъщност им е дадено чрез него. Най-много може да са направили пари
от това.

Най-много да са получили някакви повърхностни сили но той не е направил нищо за вътрешната им природа, ако
погледнете. Човек трябва да съжали тяхното безумие, начина, по който са се захванали с живота на Христос или на
подобна личност с благородна и извисена ценностна система, а вършат такива долнопробни неща. В Сахаджа Йога
сега вие сте трансформирали себе си. Бих казала, че вашата Кундалини е свършила работата. Но все още разликата
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между Христос и вас и тя е, че вие идвате от това обкръжение, от този начин на живот, от този начин на мислене, което
изцяло е било разрушително за вас. Всичко, ако го погледнете сега, е било за разрушението ви. Така че когато
излизате от това обкръжение, все още тези неща висят над вас. Все още те ви засягат. Даже когато се издигате все
по-високо и по-високо, изведнъж откривате, че отново сте тласнати надолу от някаква странна ситуация към нещо
унизително. Разбира се, понякога се шокирате от себе си.

Понякога приемате всичко това. Така че за един Сахаджа йоги е много важно, след като стигне до Себереализацията,
да бъде много интроспективен. Вместо да гледа лошото у другите, би трябвало да види какво лошо има в него самия.
Много е важно, че трябва да знаете до къде стигате във вашата духовност. Защото Христос не се нуждае от това, Той
даже нямаше нужда да си прави интроспекция. Той беше нещо отвъд всякакво разложение и за Него това беше
просто физическа трансформация, в смисъл че първо умря, а след това възкреси Себе си. Но за нас е много различно.
Сега ние сме Сахаджа йоги, но бяхме обикновени човешки същества. Нямахме светлината в нас. Сега светлината
влиза в нас и ние я виждаме тогава какви ставаме ние?

Ние трябва да станем самата светлина. Христос беше светлината. Той нямаше нужда да става нещо. Ние трябва да
станем светлината А сега вие трябва да пазите на пътя, където тази светлина може и да бъде обезпокоена, да бъде
намалена или напълно да изгасне. Така че поддържайте тази светлина във вас. Първото нещо, което трябва да знаете,
че ако виждате тази светлина, това не е добре - това значи, че не сте светлината. Вие трябва да станете светлината.
Когато сте светлината, тогава в тази светлина лесно можете да видите как работи вашият ум, какви идеи ви дава, как
засяга разума, докато се издигате. Това ли е притеснението или отговорността, която имате? Или е от лошите навици,
които сте имали, та във вас има пречки пред израстването ви като духовна личност?

Така че вие трябва да се пазите през цялото време и да видите за себе си как прогресирате. Това е много красиво
пътуване, много прекрасно пътуване. Вчера бях много щастлива да чуя песента на руснаците, които описват
пътуването, пътуването на Кундалини. Истина е, без съмнение, че сте реализирани души. По принцип не бяхте, но сега
сте реализирани души. Вашето състояние е еволюирало. А онова, което липсва, е идеята, че сме напълно в ред и че
нищо не може да ни навреди, нищо не може да ни повали. Ако развиете подобна егоистична представа, това изобщо
няма да ви помогне. Онова, което трябва да направите, е през цялото време да се интроспектирате. Ето за това е
медитацията да видите за себе си как поддържате духовното си израстване.

Никой друг не може да го направи. Това е ваша индивидуална работа. Разбира се, ако отидете в колектива, веднага
там ще разберат в кои чакри имате блокажи, несъмнено. Там може нищо да не кажат, няма да го споменават, но
определено ще знаят, че в еди-коя си чакра има проблем и че този човек има такъв проблем но самите те няма да
знаят къде имат блокажи, какъв е проблемът им. Така че ако някой ви каже „Мисля, че имаш блокаж в тази чакра”, вие
никога не бива да се чувствате зле, защото не обръщайки внимание на чакрата, вие рушите собствения си живот. Така
че това, което трябва да направите ако някой ви каже „Мисля, че това е чакрата и там нещо не е наред”, е да
благодарите на този човек – „Слава богу, че ми каза”. Като с огледалото – ако видите в огледалото, че нещо в лицето
ви не наред, вие незабавно можете да го оправите. По същия начин, ако някой ви обърне внимание за нещо, трябва да
сте достатъчно зрели, та да знаете, че е голяма благословия да ви се обърне внимание върху подобно нещо. Както
онзи ден, имаше караница между две жени, както винаги. Има две жени, които винаги се карат.

А не бива да е така. Както двете очи никога не се карат. Двете ръце не се карат. Двата крака не се карат. Но ако има
двама лидери, винаги има проблем. Трябва винаги да имате един лидер, иначе – голям проблем. Двама спореха
помежду си - двама лидери спореха помежду си – и дойдоха при Мен. Веднага забелязах, че единият е абсолютно
блокирал. Казах му: „Насочи си ръцете към Мен”. Когато насочи ръце, веднага отдръпна едната.

- „Какво става?” - А той: „Получавам горещи усещания, Майко”. „Ето това е. Сега знаеш ли какво не е наред с тебе?”.
Каза: „Много съм избухлив, сега го знам. Много съм егоистичен. Не биваше да се държа така”. Но в същото време
можеше и да се почувства обиден, защото съм му го казала. Но не се обиди, защото е Сахаджа йоги и знае, че за него
това е благоприятно, че е добро за него. Изобщо не се почувства зле. Напротив, беше Ми благодарен: „Майко, заради



Вас го открих. Иначе го криех в сърцето си”.

Проблемът в нас е, че сме постигнали голямо вътрешно развитие и сме го консолидирали. Също имаме голяма
колективна сила, мога да видя, във всяка страна. Можем да даваме Реализация на толкова много хора и наистина
можем да установим тези велики истини в живота си. Ние можем да го направим. Непрекъснато би трябвало да ги
затвърждаваме. Но има един въпрос, по който човек не бива да е много сигурен - че напълно е постигнал крайната
истина. Трябва много да внимавате по този въпрос. Виждала съм много хора, които се издигат много високо в
Сахаджа Йога и внезапно падат много ниско. Това Ме натъжава много, изключително много. Причината е, че те нямат
вяра - вяра в себе си и вяра в Сахаджа Йога.

Именно вярата липсва. Вие трябва да имате вяра в себе си и вяра в Сахадж. Сахадж означава, че има Божествена
сила. И тази Всепроникваща божествена сила се грижи за нас. Сега тя може да бъде почувствана. Вие сте я
почувствали. Не само на думи я има. Вие знаете, че това е така. Но даже знаейки го, то не е станало такава вяра във
вас, а това е вярата, за която е говорил Христос. Това е вярата с просветлен ум, а не сляпата вяра.

А със сляпата вяра може и да сгрешите. Защо? С просветления ум, ако имате вяра, вие ставате изключително силни,
изключително могъщи. Не може да има никакви проблеми, като вярата ви е просветлена. Така че вие виждате в
Сахаджа Йога много хора, които са много стабилни, които са почтени, които са много ценни. Те са като хора, които
знаят, че стоят на скала. Но онези, които все още не са стабилни, са хората, които си мислят, че все още изчезват сред
някакви странни води на този живот. Скалите там са големи – да стоиш здраво върху тях - и това също идва от вярата,
тоест че нищо не може да ни обезпокои, такава вяра нищо не може да ни притесни. Що се отнася до Христос,
естествено, смятам, че Той знаеше всичко, така че беше сигурен. Той никога не се тревожеше.

Никога не се свиваше, не се съмняваше. Той знаеше, че е Синът Божи. И Той много добре знаеше този факт. И никога
не го оспори, не го постави под съмнение, нищо. Така е и ето защо Той, казвам, стоеше здраво на скалата, докато
другите хора, дори Сахаджа йогите трябва да станат като Христос, що се отнася до вярата. Тази вяра трябва да бъде
разбрана. Това е просветлена вяра. Като Христос, който отиде да бъде разпнат. Той премина през всякакви неща,
просто защото Той знаеше. Всичко това беше театър и Той участваше в този театър, играейки, и нямаше нищо
сериозно.

Нищо нямаше да има значение и Той щеше да възкреси Себе си. Той играеше театър. За Него това не беше нещо
сериозно. Той видя хора, които се подкачаха с Него, присмиваха Му се. В сърцето си Той също знаеше всичко „Тези
хора, които се присмиват, не знаят какво съм Аз”. Но в същото време Той беше олицетворение на вярата, вярата в
Себе си и в тази Всепроникваща сила. Всичко това ви разочарова, но за това трябва да имате абсолютна вяра. Да
речем, че Аз имам вяра в някого. Естествено, ще му дам цялата работа. Ще му поверя всичко.

Ще държа ключовете при него, или парите, никога няма да се съмнявам в този човек. По същия начин, ако вие имате
вяра – вяра в себе си, вяра в Сахаджа Йога, където сте се установили - ще се изненадате как нещата ще се оправят, как
животът ви ще се подобри и как ще стоите здраво върху скалата; така ще се почувствате. Няма да имате съмнения.
Няма да имате проблеми, нито болести. Така че това е подобно състояние, само с вяра. Но как получавате тази вяра?
Проблемът е как да стигнем до тази вяра. Няма курсове за това. Няма литература. Няма лекции за това, но има едно
пробуждане вътре във вас, което ще попита: „Кой съм аз?” – пробуждането „Какво съм аз?

Какво постигнах?”. То ще задава въпроси: „Какво точно постигнах? Какво получих от Сахаджа Йога?”. Всички тези
въпроси ще стигнат до вас. И ако вие имате вяра, не сляпа, а просветлена, която е установена чрез много чудеса в
живота, чрез много неща от живота. Ще откриете дребнички неща, в които е имало чудеса - в дребните неща. Имало е
толкова чудеса дори в големите неща, в толкова много неща, за които никога не сте очаквали, че ще се станат. Сега
вие знаете, че сте добре установени, че ви е много хубаво в Сахаджа Йога. Например, започва да вали. Половината от
вас биха се притеснили – „Защо вали?” - но ще знаят, че имат много хубав покрив и нищо не може да се случи.



Нека си вали колкото си иска, а после ще имате и вярата, че няма да вали, че няма да се измокрите. По същия начин,
тази вяра вътре в нас трябва да бъде абсолютно твърда, и това ви прави изключително силни ви прави отговорни за
възкресението на хиляди хора, стотици хиляди хора. Имаме такъв тип живот, че само чрез нашето собствено
установяване, чрез собственото ни разбиране, чрез собственото ни наблюдение ние улягаме в себе си, установяваме
се в Сахаджа Йога. Това е нещо забележително. То се случи, случва се и би трябвало да се случи всички вас. Всички
вие би трябвало да имате шанса да познаете вашия Дух и да познаете себе си. Така че човек трябва да има вяра в себе
си. Виждала съм някои Сахаджа йогини да идват и да казват: „Майко, аз не съм добра, безполезна съм. Не върша
нищо. Аз съм абсолютен мързел.”, или нещо подобно.

Добре, вие мислите така. Помолете се. Какво искате? Дори да не се помолите, ще стане. Даже и да не се помолите.
Дори просто си помислете за това, ще се получи. Даже ако насочите вниманието си, ще се получи, защото тази
Всепроникваща сила е единствената реална сила. Всички останали сили са безполезни. А тя е толкова ефективна,
така състрадателна, че за част от секундата може да изработи нещата. Наскоро един йоги от Австралия беше измамен
от човек, който го накара да купи земя и къща на много надута цена, за което този йоги нямаше пари.

Продавачът му каза: „Няма значение, дори да нямаш пари. Никой нищо няма да ти каже”. И този йоги му повярва.
Сгреши като му повярва, бих казала. А после се реши и му плати с всичките пари, които имаше, за да резервира
къщата. Някои йоги ходиха там. Имаше и пуджа там и мнозина ходиха. Толкова много пуджи и неща се случиха,
разбирате ли, и толкова много хора ходиха и видяха къщата. Но този йоги се тревожеше, много се притесняваше и не
можеше да разбере защо това му се случва на него и защо е поставен в такава трудна ситуация. Чувстваше се
измамен и беше абсолютно потресен.

Нямаше си представа как ще излезе от тази бъркотия. Беше вкарал всичките си пари там. Всичко беше навързано и
ако не платеше парите, щеше да отиде в затвора. И Аз му написах само „Имай вяра в себе си”. Само толкова – „Имай
вяра”. И ето какво чудо се случи: някой предложи много по-висока цена за къщата. И този човек каза: „Разбира се, ще
я платя. Каквото и да си обещал да дадеш, аз ще ти платя, ще платя над това, което ти дължиш”. Това е нещо
невероятно. Толкова хора ходиха там, мнозина искаха да решат проблема, срещаха се с продавача да му кажат, че
този йоги не може да плати.

Нищо не проработи. Нищо. Само неговата вяра. И можете ли да си представите как той ще забогатее. А трябваше да
влезе в затвора. А сега ще стане богат човек. Има много чудеса като това, които се случват. Това е само финансовата
страна на нещата, но знам, че вие знаете, че има толкова много чудеса, които ви се случват. След Реализацията, ако
нямате вяра, това си личи; имам предвид, че сте много бедна личност. След Реализацията трябва поне да имате вяра.

Наистина е нещо изненадващо, че хората получават тяхната Реализация и всичко останало, а пак нямат вяра в себе
си. Онези, които я имат, наистина са постигнали много. Така че разликата между нас и Христос е, че вярата беше част
и частица от Неговото същество. А не, че Той трябваше да има вяра – Той беше вярата. Сега ние трябва да я имаме.
Ние трябва да вярваме в себе си. Има толкова много случки, който мога да ви кажа, а и които вие можете да Ми
кажете; толкова много инциденти, при които просто вярата е помогнала. Ако сте били в Румъния – мисля, че там се
случи - една жена дойде на сцената. Тя не можеше да ходи. Трябваше да я докарат на количка и тя каза: „Майко, знам,
че Вие можете да ме излекувате.

Никой не може да ме излекува. Знаме, че Вие можете да ме излекувате.” Каза го три пъти. Попитах: „Значи ти вярваш,
че Аз мога да те излекувам” „Да” – „Тогава стани”. И тя просто стана, проходи. А после започна да тича и всички
започнаха да се смеят. Казваха: „Майко, тя не е Сахаджа йогини”. Отговорих им: „Вижте вярата й”. Защото там, където
има вяра, всички божества се появяват. Те са предизвикани. Трябва да го направят.

Те са показали вяра в този човек. Както винаги съм ви казвала, в Сахаджа Йога ние се доверяваме на хората. Имаме
доверие. Един сред стотина може и да ни измами. Няма значение, ние се доверяваме. Вярата, която имате на даден



човек, също работи в неговия ум - „Те толкова ми вярват”. А какво става с божествата? Вие им имате вяра, те работят.
Веднага ще оправят нещата. Онзи ден Гуидо Ми каза: „Майко, казаха, че ще вали силно през следващите два дни”.

Отговорих му: „Добре. Не се тревожи”. Къде е дъждът? Изчезна. Вие можете да контролирате всичко, ако вашата вяра
е под контрол. А когато говорим за вяра, знаете, това е предизвикателство към Всепроникващата сила, която
организира, която знае всичко, която е толкова интелигентна, ефикасна. И над всичко, ви обича. И тогава вие
проявявате вярата си. Възкресението в Сахаджа Йога е това, че вярата ви е твърда. Това трябва да постигнете -
твърда вяра.

Тогава не се чувствате зле. Да речем, че не се срещна с вас. Да речем, мога да кажа: „Добре, елате, по това време
може и да не съм там”. Няма значение дали Майка ще се срещне с вас или не, дали това ще се случи или не, разбирате
ли. Всичко е за ваше добро, за вашето благо. Да предположим, че се изгубите на пътя - знайте, че трябва да е така. Ако
трябва да погледнете живота на Христос, Той трябваше да бъде разпнат. Той трябваше да носи кръста. Трябваше да
направи всички тези неща. Хубаво, както и да е - „Така е било писано.

Аз ще го направя”. Той никога не промърмори. Никога не зловидя. Той не искаше никой да споделя проблемите Му. Но
вярата в Него самия Му даде такива огромни сили. Можеше да направи всичко. Можеше лесно да убие всички онези
хора, които се опитваха да Го преследват. Щеше ли да навреди? Само с един поглед можеше да ги убие. Но не.

Той знаеше, че трябва да премине през всичко това и Той премина. В крайна сметка, Той беше победителят, Той
спечели всичко. По същия начин един Сахаджа йоги трябва да гледа на живота си. Това е много ценен живот, много
ценен в света. В наши дни колко са Сахаджа йогите? В процеса на еволюция колко ще станат Сахаджа йоги не мога да
кажа. А погледнете ли веднъж света, то започвате да чувствате, че по-голяма част от него ще бъде разрушена или
унищожена. Повечето хора няма да ги има. Не защото ние не сме на разположение, а защото те не са предопределени
да дойдат в Сахаджа Йога. Не са определени да дойдат в Сахаджа Йога.

Така че вие сте такива щастливци, че сте получили вашата Себереализация, вашето възкресение. Но имайте вяра в
това ваше възкресение. възкресението ви – във вашето същество сега - и така ще знаете колко ценни сте за целия
свят и че онова, което трябва да правите, не е да мислите за някаква материална печалба, физическа изгода или
емоционална изгода, а за духовна изгода. Какво сме направили за духовността – за нашата и за тази на другите? Това
е единственото нещо, за което трябва да мислите, и ще се изненадате, че всичко е организирано, всичко се получава,
всичко с времето си показва своите си резултати. Сигурна съм, че поне 80 процента от вас вярват в това, което
казвам. Може и да са 90 процента. Но може да има около 10 процента, които все още си мислят: „Хубаво, Майка казва
така, но тогава защо се случи това, защо се случи онова?” Както наскоро имах един журналист, известна личност,
който каза: „Аз не мога да повярвам в Бог”. Попитах: „Защо?”- „Защото как може да има такива нещастия по света? Как
може да има слепи деца?

Как може това и как може онова?” После започна да ми дава примери. „Добре сега - му отговорих. – Всичко ли Ми
каза?” – „Да.” Аз продължих: „Сега да предположим, че ти седиш в царството на правителството на Конгреса или в
правителството на вашия Андреоти или както го наричате. Така че ситуацията е обяснима. Ти все още не си стигнал в
Божието царство. Ако стигнеш до това състояние и ако го постигнеш, и като се установиш, кажи Ми, имаш ли някакви
проблеми?” – „Никакви” Попитах го: „Защо гледаш към негативната страна? Сега си представи, че има изход и има
решение, и че може да дойде време, когато сред расата на Сахаджа йогите няма да има болести, никакви притеснения,
нищо, никакви проблеми. Така че защо не видиш това? Защо искаш да видиш само момчето, което е сляпо? А защо не
искаш да видиш, че слепецът е прогледнал?” Та този тип отрицателно отношение може да го имат също Сахаджа
йогите.

Виждала съм ги. Някой е болен и те казват: „Майко, той е болен. Трябва да го доведа при Вас. Трябва да го видите.”
Изобщо няма нужда. Вие можете да лекувате. Вашата вяра може да лекува. Знаете, че чичото на един йоги беше болен,
а не беше Сахаджа йоги. Този йоги отиде да го види, а жената на чичото каза: „Ти си способен да се молиш на Майка,



защо не Й кажеш да оправи моя съпруг?”. Мъжът беше болен от рак, на смъртно легло. А този йоги отговори с „Добре”
и просто се поклони и се помоли: „Майко, моля Те, излекувай чичо ми”.

На третия ден чичото излезе от болницата и сега обикаля по целия свят. Въпреки че не е Сахаджа йоги, все пак се
получи, защото щом един Сахаджа йоги казва нещо, божествата трябва да го изработят. Въпреки че онзи не беше
Сахаджа йоги, няма значение. Божествата стоят зад всичко това. И това, че човек трябва да вярва в себе си, напълно -
че ако тези сили са с нас, защо да не ги използваме? Защо да не развием тази пълна вяра, че сега сме Сахаджа йоги,
сме в Божието царство и че тази Сила ще се грижи за нас? Тогава няма да избираме. Няма да се колебаем. Няма да се
притесняваме ако трябва да отидете, да речем, в Сингапур или да отидете в Африка, или някъде другаде. Така че
какво?

Ние все пак сме в Царството божие - където и да отидем, все е хубаво. И няма никакви тревоги. Ние сме роби на
толкова много неща, на нашите часовници. Роби сме на обусловеностите, на такива неща. Всичко отпада. Няма
значение. Какво значение има? Нищо не е важно. Докато сте едно със себе си, всичко е наред. Например хората Ми
казват: „Майко, Вие пътувате много.

Как го правите?” Казвам им: „Аз никога не пътувам. Както сега тук седя на стол, така и там седя на стол. Това е. Само
мястото за сядане се сменя. Никога не си мисля, че пътувам. Седя си хубавичко, удобно съм се настанила, добре Ми е,
така че не съм изморена”. Така че когато имате пълна вяра в себе си, тогава не се притеснявате. Мнозина ще се чудят
„Сега като отида там, ще има ли тоалетна или не, ще има ли място за спане или не?”. Нищо подобно. Вие търсите
комфорта на вашия Дух. Ако има удобства, още по-добре.

Иначе може да спите навсякъде. Нищо не може да ви обвърже. Нищо не може да ви дърпа надолу. Никакъв навик не
може да се върне отново, защото вярата ще ви пречисти напълно Тя ще ви просветли. Тя ще ви подхрани. Тази вяра не
е нещо, което може да бъде вкарано в главите ви, нито може да бъде поставена в сърцата ви. Не може така. Тя е
състояние, което трябва да постигнете и което можете да постигнете чрез Сахаджа Йога. Ето как нашето възкресение
би било завършено, би било установено, би било ефективно и ще бъде пример за целия свят. Нека Бог да благослови
всички вас!

Тук са само децата, има толкова много деца. Днес е денят на Христос, така че във всеки случай би трябвало да имаме
деца да измият Моите нозе. Можеш ли да го поставиш тук, или ще трябва да го преместиш?
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Пуджа на Шри Ади Шакти Кундалини Кабела Лигуре (Италия), 6 Юни 1993 Днес всички вие ще Ме боготворите, за
първи път. Винаги е имало пуджи за Мен или на част от Мен. Сега трябва да се знае много ясно какво е Ади Шакти.
Както казваме, Тя е Чистото желание на Всемогъщия Бог, на Садашива. Но какво е чистото желание на Всемогъщия
Бог? Ако погледнете собствените си желания, от какво произлизат те? Не от Божествената любов, а от плътската
любов, от любовта към материята, от любовта към властта. Отвъд всички тези желания има любов.Ако не обичате
нещо, няма да го желаете. Така че тези светски видове любов, които имате, за които харчите безполезно толкова
много време, всъщност не ви носят удовлетворение, понеже не са истинската любов, която имате. Те са просто
увлечение за момента и после ви омръзват, а от едното после скачате на друго, после на второ, после на трето. Та Ади
Шакти е въплъщението на Божествената любов на Бог , чистата любов на Бог. А в любовта си, какво пожела Той? Той
пожела да създаде човешки същества, които да са много послушни, да са върховни, да бъдат като ангели. И това беше
Неговата идея - да създаде Адам и Ева.Така че ангелите нямат свобода, ангелите са създадени такива. Те са устроени
така, не знаят защо правят така. Животните също не знаят защо вършат определени неща; просто ги правят, защото са
задължени по природа, принудени са от Всемогъщия Бог. Казват, че Садашива е Пашупати, тоест Той контролира
всички животни. Той е Пашупати - контролира всички животни. Така че всички желания от животните се надигат, но
животните не се разкайват, те нямат его, не мислят, че нещо е погрешно или е добро. Те нямат проблем с кармата,
защото нямат его, защото нямат свобода.Точно тогава Ади Шакти, която е чиста любов... Помислете за Бащата, кой е
насочил цялата Си любов към една личност. Тогава онова, което остава в Него, е нищо. Той само наблюдава. И тогава,
какво си мисли Той? Той просто наблюдава играта на Своето желание, на Своята любов. Наблюдава как то изработва
нещата. И когато го гледа, тогава Той много внимава, защото знае - "Тази същност, която създадох, не е нищо друго
освен любов и състрадание". А самото състрадание е от толкова благороден вид, че Той не може да понася никого,
който предизвиква това състрадание, който го притеснява или по някакъв начин го унижава, принизява, обижда. Той е
много бдителен в това отношение и много внимава. Така че се е получила една пукнатина, бихме казали, в Него, от
Неговото собствено желание за любов. И на това желание за любов беше дадена индивидуалност, тоест его, и това
его трябва да действа самостоятелно. Тя се превърна в един вид много независима индивидуалност, свободна да
прави каквото пожелае. Имам предвид, че ние не можем да си представим в нашия земен живот, че съпруг и съпруга
могат да правят каквото им се хареса, понеже сега липсва сплотеност, липсва разбиране, липсва това единство, тази
обратна връзка. Но това (отношение - б. пр.) е като луната и лунната светлина, слънцето и слънчевата светлина. То е
такава съгласуваност, че каквото и да прави единият, другият се радва. И в тази красива пукнатина Ади Шакти реши
да промени Неговите планове. Тя е известна със своята Санкалпа Викалпа Каротх - каквото и да настоявате да решите
сами, Тя ще го разбие, както пуджата днес в 11 ч. Та когато тая работа с Адам и Ева започна, Тя си помисли: "Те ще
бъдат просто като другите животни или ангелите. Каква е ползата? Те трябва да знаят какво правят, трябва да знаят
защо го правят, трябва да имат свободата да разберат що е Познанието. Защо им са живи фиксирани механизми,
каквито имат животните?" Така че със Своята условна власт, която беше взета под внимание - разбира се - Тя се яви
като змия и им каза: "Вкусете от този плод на познанието". На хора, които не са Сахаджа йоги, не можете да кажете
това, защото ще се шокират. Но това е змията, която се появи да ги изпита и да им каже: "По-добре вкусете от този
плод".Тази змия каза на жената, не на мъжа, понеже се предполага жената да приема лесно нещата. Жената може да
приеме дори бхутове, може и да приеме безсмислици, но тя е тази, която приема. Докато мъжът не приема лесно, той
спори, дискутира. Ето защо отиде и каза на жената. Та Тя отиде и й каза... Би трябвало да кажа, че Светият Дух е
женското начало и така е по-близо до жената. Тази женска Сила се появи като змия и каза: "По-добре вкуси от плода
на познанието". Беше работа на жената, Ева, да убеди своя съпруг, понеже жените знаят как да го направят. Понякога
могат и да убедят съпрузите си в погрешното, да им кажат нещо, което е много погрешно, много зловещо - знаете
какво се случва в "Макбет". На толкова много места сме виждали как жените подвеждат мъжете си. Но мъжете могат
да бъдат подведени или да бъдат водени, или бъдат освободени ако имат подходяща съпруга. Та Адам имаше пълна
вяра в съпругата си, вярваше й и двамата вкусиха от плода на познанието под напътствията на Светия Дух, който е
женската индивидуалност на Бог. Това не може да бъде възприето от хора, които имат само бегъл поглед върху
Христос или бегъл поглед върху Мохамед, или върху Нанака; те не могат да разберат. Имат просто бегъл поглед върху
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тях. Ако им се каже нещо такова, ще отвърнат: "Да бе, що за глупост". Не биха го слушали дори. Та по онова време,
имайки предвид какво беше вниманието, какво беше възприятието, те (тримата - б.пр.) говореха за дхарма, за
извисяване.Но в Индия хората отдавна говореха за Кундалини и че тя е Ади Шакти, отразена в нас. Виждате, че тя вече
ви прочете, че Аз ще бъда във всеки един от вас. Сега разберете, че Ади Шакти е Силата на любовта, на чистата любов,
на състраданието. Тя няма нищо друго, само чистата любов в сърцето си. Но тази чиста любов е толкова могъща, така
мощна! Това е любовта, която Тя даде на Майката Земя. Поради това Майката Земя въпреки количеството грехове,
които можете да извършите - можете да направите какво ли не - излива любовта си към всички нас чрез тези красиви
неща. Тази красота е изразена по всякакъв начин чрез любовта й, чрез галактиките, които виждате, чрез звездите,
които виждате. Ако искате да погледнете по научному, тогава наука означава... в нея няма любов, не става дума за
любов.Хората говорят даже за йога, но не говорят за любов и състрадание. Когато липсва любов и състрадание, не
може да има никаква божествена искрица в този човек. Не всичко е напълно потопено в тази Божествена любов.
Всичко, което е сътворено на Земята, всичко, което е сътворено в тази вселена и във вселените, всичко е поради
любовта на Божествената Майка.Така че тази любов на Ади Шакти е нещо такова, така фина, толкова е фина.
Понякога не можете да разберете. Аз зная, че всички вие Ме обичате много. Това е страхотна любов към Мен и когато
получавам вибрации от вас, те са като вълнички, които достигат брега и отново се връщат обратно и има много, много
блестящи капчици над водата, а също и на брега. По същия начин в Моето сърце усещам как вашата любов подема
като ехо красотата на Божествената любов... Не мога да ви обясня преживяването, което тя създава. Първото нещо,
което създава, са сълзите, които се появяват в Моите очи, понеже това е състраданието - Сандра Каруна (Океанът на
състраданието - б. пр.) - то е адра, не е сухо. Както състраданието на един баща би могло да е много сухо - "Хубаво,
направи това, иначе ще те пребия. Направи го".Майка ще каже нещо, но няма да каже нещо, което да нарани така. Ще
каже нещо, понякога, за да ви поправи, но Нейните думи са много различни от тези на Бащата, защото Тя притежава
Сандра Каруна - адра; адра е нещо, което не е сухо. И Тя разви този тип сърце поради Божествената любов, която
носеше. Така че всяка частичка от Нейното тяло, всичко е сътворено от Божествена любов. Всяко негово парченце
излъчва единствено любов; вибрациите не са нищо друго освен Божествена любов. И преди съм ви казвала, че тази
инкарнация трябваше да дойде. Времето дойде, по всичко се виждаше, че времето е дошло.Но има разлика между
определено време и време, което е Сахадж. Определено време е това, за което можете да кажете: "Този влак тръгва в
толкова часа и пристига в еди-колко си". Може да кажете, че дадена машина произвежда нещо и за еди-колко си
време ще произведе еди-колко си бройки. Но за живите неща, които са спонтанни, които са Сахадж, не можете да го
кажете. По същия начин това е свободен процес. Вие имате максималната свобода. Така че не може да се каже в
колко часа ще се случи това хората да са в състояние да получат финото познание за Божествената
любов.Познанието също би могло да е много сухо. В Индия имахме ужасни хора, които бяха заети с четене и с
рецитиране на мантри, с такива неща. И те станаха толкова суховати, бяха толкова сухи - само кожа и кости, просто
само кокали. А бяха толкова избухливи, че ако погледнеха някого, човекът щеше да стане на пепел. Имам предвид, по
този начин ли се появихте на земята, за да правите всякакви тапасйа, за да превръщате всеки или някого в пепел? Но
ето как се помислиха за много велики, понеже поглеждаха към някого и човекът изчезваше или ставаше на пепел;
това се нарича бхасмисар. Но в сърцата им нямаше и представа за доброжелателство. Така че първото нещо, което е
постигнато чрез тази Божествена любов, е доброжелателството към вас. Самата дума "доброжелателство" е много
подвеждаща. "Доброжелателство" означава всичко онова, което е добро за вашия Дух. А както знаете, Духът е
отражението на Всемогъщия Бог. Така че когато Духът започне да се отразява в пълната си красота, тогава вие
ставате даващите, не сте личности, които трябва да вземат нещо, вие просто ставате даващите, вие сте така
осъществени. Това пришествие дойде във времето, което беше отсъдено, в което трябваше да дойде. Както казах, вие
имахте свобода; хората бяха побеснели, правеха какво ли не. Така че ако погледнете това, преди това имахме голям
проблем с хората, които изпробваха властта си. Както отидоха в Индия, за да завземат територията на Индия, или в
Китай, или решиха и отидоха в Африка и по всички тези места. Даже американците - т. нар. американци - отидоха в
Америка и я завзеха. Та това беше времето, когато използваха свободата си само за власт. Това не беше времето за
Ади Шакти да се роди. Онези хора бяха ориентирани към властта. Не че днес нямаме такива - имаме; но онези търсеха
само властта и също тези територии, което не е важно. Така че не можеше да бъде (появата Й - б. пр.) по онова време.
По онова време човек трябваше да се бори за свободата си, за да се освободи от лапите на онези империалисти и на
хората, които се опитваха да се наложат.Постепенно това се промени. Промени се, и се промени по толкова плавен
начин. Много е изненадващо, самата Аз видях настъпването на промяната; тя се получи. Както знаете, самата Аз взех



участие в освободителното движение на Индия, това е важно. Индия започна, това започна в Индия. Първо, да сте
свободни от империализма и после постепенно това освобождение от империализма започна да се разпространява
във всяка страна, хората започнаха да се замислят, започнаха да разбират, че няма полза от това да имат колонии, а
по-добре е да се върнат на собствените си позиции. Когато това се случи... Имам предвид, че това се случи по време
на този Мой живот, трябва да кажа. Първо хората, които се опитваха да имат свобода в нашата страна, умряха;
толкова много хора бяха убити, знаете, имахме хора като Бхагат Сингх . Във всяка страна всички революционери бяха
отхвърлени, бяха малтретирани и убивани. Не става въпрос само за Индия. Но трябваше да се премине през това. Така
че свободата им беше изпробвана. Те си помислиха: "Това, което направихме, беше безсмислено, това не беше
свобода". Защото в крайна сметка, правейки всичко това, те започнаха да се разкайват и да развиват един вид страх, и
то страх от другите и... това, което можете да наречете много разстроена лява Вишудхи. Те се почувстваха много
виновни, че са направили нещо много погрешно и че не е трябвало да го правят.Разбира се, толкова много светци
идваха и говореха за благородство, за прошка, за единство, за единение, всичко казаха. Родиха се големи
прорицатели, те също стигнаха тази точка да говорят за това. Но все още хората не бяха подготвени така добре.
Постепенно, мисля - съществуваха учения и всичко останало - това започна да работи в хората. Но най-големият
проблем дойде с тези така наречени религии, които основаха. Тези религии, всички религии, излязоха от релси и
оформиха един вид дупки; вижте, има мюсюлмани, християни, хиндуисти, такива, онакива... Така че вие наистина се
нуждаехте от тази Жива река, която да запълни всички тези дупки и да ги превърне в едно цяло.Пълно невежество,
чиста глупост е да се мисли, че едно човешко същество е по-висше от друго. Можете да кажете само едно нещо и то е,
че сте на различни нива. Някои са на различно ниво, едни са на по-високо, но по принцип не можете да обвинявате
някого, че не е добър, че обществото не е добро, че дадено общество не е добро; по принцип. Можете да кажете за
някого индивидуално, но не можете така - по принцип. Но това невежество беше така мрачно, защото стана
колективно; това е колективно невежество, колективно невежество. Хванаха се заедно за ръце, колективно, за да
кажат: "Тази е религията, тя е най-добрата. Ние сме единствените, които са спасени". Другите казаха: "Не, не. Тези са
абсолютни престъпници. Ние сме най-добрите". И с името на религията, с името на Всемогъщия Бог започнаха тази
безсмислица.Та Ади Шакти трябваше да наложи, да приложи пълната сила. И първото нещо, което Тя осъзна, е, че
трябва да се знае що е семейство. Детето расте в семейството. Ако не получат подходящото внимание от бащата или
майката, можем да кажем, че те се развалят или ако не се разглезят, ако им се угажда, или ако са пренебрегвани,
тогава децата не знаят какво е любовта. Ако детето не знае що е любов... Любов не значи да разглезвате детето или
да му давате много играчки, за да си играе и така да се отървете от него; тя означава през цялото време вашето
внимание да е към детето. И това внимание не е угаждане, а внимание за доброто на детето. Така че виждате, че
постоянно съществува тази добронамереност. И като така, си помислих, че семейният живот - най-напред - трябва да
се утвърди. Много е важно. Понеже в онези дни също в името на религията бяха създадени женски манастири, а после
- свещеници, санйаси и всякакви баба . Те са толкова сухи! И те така подвеждат хората, че хората се захванаха с този
вид санйаса, бягайки, измъквайки се от своите съпруги, от децата си. Осъзнах, че - първа точка - човешките същества
не могат да изпитват любов, ако не знаят какво е любов. И тази любов е по-ефективна ако е колективна. Трябва да сте
виждали, че в Индия хората в семейството наистина се обичат. Имам предвид, че не знаем каква точно връзка имаме
с някои роднини, но просто ги наричаме "брат", "сестра". Не знаем каква точно ни е връзката, чий баща е това, чия
сестра е това, но усещаме - "Той ни е брат". Ако ви попитат "Как е брат ти?", не знаете за кого точно брат питат.
Причината е, че имахме родова семейна система . Родовата семейна система е точно като колективно семейство. И
никой не се сещаше кой му е истински брат, кой му е доведен брат, кой му е братовчед, нищо подобно. Всички живееха
заедно, просто като роднини. Но това също се разпадна, тази родова семейна система се разпадна, поради
икономически причини и разни подобни неща, каквито и да са. И сега, по това време, когато... Вижте, това критично
време беше, когато хората трябваше да познават любовта, а семействата във всички страни започнаха да се рушат,
особено в западните. По този начин мъжете и жените никога не осъзнаха важността на семейния живот, никога не
вярваха в семейния си живот. И той се превърна в толкова изменчиво нещо за горките деца. Децата стояха върху
поддатлива основа и не можеха да растат правилно.Така хората създадоха поколение от жестоки, ужасно обсебени
деца. Това поколение по-късно взе да разпалва войни. То не знае, че му иска да се бие. Виждала съм деца да се бият с
дървета. Питам ги: "Защо се биете с дърветата?" - "Ами, хубаво е да се биеш." - "Но защо се биете?" И те не знаят.
Причината е, че липсва любов. Така че всичко, което виждат, те го ненавиждат - "Не харесвам това, не ми харесва".
Опитват се, поради голямото си разочарование, да разрушат всичко, което виждат. Така започна една нова мода.



Отделно от войната, когато тя свърши, естествено ценностната система западна. Хората се питаха: "Каква е ползата?
Вижте, имахме всички тези ценности, а какво получихме? Война и пак война. За какво е е войната? Войната просто уби
всички наши общества, убиха децата ни, всекиго. И какво толкова велико има в тези войни? - мислите на хората, като
цяло, бяха такива. - Вижте, така или иначе, трябва да се биете". Като че ли човекът с най-добра форма е най-добрият.
Така този, който може да доминира, който може да изпъкне, уж е най-добрият. Така че господството на този имперски
стил на управление свърши, но то се превърна в индивидуален процес на доминиране. С този процес на доминиране
започна да се развива егото. Дори на децата даваха образованието по такъв начин, че децата станаха много
арогантни, много изкуствени, изключително нахални и изкуствени. Не беше възможно да се разбере защо тези деца
изобщо не са контролирани, защо не им се каже: "Това е грешно". Понеже родителите също взеха едно много, много
защитно отношение. Не се изправяха срещу децата си и да им казват, че нещо е грешно. Бяха толкова привързани към
представата, че децата им ще ги напуснат, че решиха: "Добре, правете каквото си искате, но останете при нас". При
тези обстоятелства дори човешките същества като такива се разкъсваха между добрия семеен живот и разводите - в
безплодно странно общество, което вярва, че жените или мъжете могат да са споделени и във всякакви такива
неща.Така че каква ужасна беше ситуацията за Ади Шакти, за да отстоява Себе си. Също имаше много голям проблем
с онези религии, налагащи себе си, собствените си идеи, обусловеностите си върху хората, заслепявайки ги
абсолютно. Така че беше пълна каша, суматоха и само в това състояние на бъркотия трябва да дойде Ади Шакти, за да
установи дхарма. Тя трябваше да се справи с това, за да установи дхармата. Мястото беше много хлъзгаво, науката
беше много несигурна, но когато се родих, Аз бях шокирана от това какви са хората.По това време не мисля, че
срещнах много търсачи. Разбира се, срещнах една или две реализирани души, но те се притесняваха за своите
осигуровки, за парите си, за своите си неща. И ако говорехте с тях, нямаше да разберете къде сте отишли - в пустошта
или другаде. Не знаехме какво да им кажем, как можехме да им заговорим за Божествената любов, когато те дори не
бяха търсачи. После постепенно придобих увереност. Първо си помислих: "Дойдох малко раничко, би трябвало да
изчакам още малко; щеше да е по-добре, защото тук хората мразят всекиго и всеки един индивид е срещу друг
индивид и се надлъгват едни други, и са много завистливи един към друг, и искат да имат по-висока позиция, и да са
над другите. Искат да се подиграват на всички, така че може би още не е време Сахаджа Йога да започва".Но тогава
видях всички тези ужасни фалшиви гуру, които разпръсквайки своя чар над хората, се опитваха също да ги
контролират. Това наистина Ме накара, наистина, да си помисля: "По-добре сега да спра да се тревожа каква е
атмосферата, да се притеснявам що за хора има. Да започвам". И ето как се състоя първата чидра (отваряне) на
Брахмарадндра, в Индия, на 5-и май. 1970 г., на 5 май, сутринта. Разбира се, имаше също и някои акме, събития, които
Ме накараха да бързам да го направя. Аз бях доста готова, знаех какъв е проблемът на човешките същества, но си
помислих, че те може и никога да не приемат, че могат да получат Себереализацията си.Тази инкарнация е наистина
един уникален вид. Толкова много инкарнации дойдоха, идваха и ви казваха всичко: "Това е добро, това е добре,
онова е добре..." Някои хора, които бяха очаровани, ги последваха, но нищо нямаше в сърцата им; каквото и да бяха
чули - "Добре, това си е проповед, лекция е, "Гита" е това." - и толкова. А животът на такъв човек, вътре в този човек,
нямаше тази искрица Божествена любов. Ако погледнете, имаше много добри хора през този кратък период. Ако
погледнете, имахме Махагма Ганди, Мартин Лутър, всякакви хора и навсякъде, имахме Ейбрахам Линкълн, Джордж
Вашингтон, имахме Уилям Блейк, имахме Шекспир. Целият този стил го виждате в литературата, по всякакъв начин;
Лао Дзъ, после Сократ; ако започнете от Сократ до наши дни, се имали много философи, много хора, които говореха за
един по-висш живот.Въпреки това хората си мислеха: "Това са някакви абсурдни хора, няма нищо в това; какво има да
му се разбира?". Ако трябваше да се чете, да речем, "Гуру Гита", те нямаше да го направят. Мислеха си: "Що за глупост е
това?! Каква е ползата? Само ни баламосват.", ей така. С това отношение, вижте, навсякъде около вас откривате...
Когато се огледах, си казах: "О, как да им кажа сега какво представляват и какво трябва да открият?" А Моето желание
наистина беше да има някакъв мерак в хората, просто съвсем малко желание - "Ако Ми дадат малък шанс,
Божествената любов е толкова фина, че просто ще проникне в сърцата им". Но те не Ми го дадоха, бяха направо като
камъни. Не можехте да им говорите, не можехте да им кажете нищо за нищо. А хората се мислеха за велики, и това
беше най-лошото.При тези обстоятелства започна Сахаджа Йога, а тук откривам, че силите на Ади Шакти за много
по-големи от проблемите, разбирате ли. Сама видях това много ясно, понеже тези сили събуждат Кундалини. Аз знаех,
че мога да събуждам Кундалини, без съмнение, знаех го, а също знаех, че мога да давам масова Реализация, но никога
не можех да си помисля, че хората, които пробуждах, ще се върнат отново, понеже - вижте - те са нахални хора. Никога
не съм си мислела, че те ще се върнат, че ще практикуват Сахаджа Йога, или че стигнат до такова ниво - никога,



никога, никога. Ако някой Ми беше казал, щях да му се изсмея. Точно това, което се случи, беше, че когато изнесях
първата лекция - навсякъде беше така - тази зала щеше да е краят, всичко щеше да приключи. Аз нямах нищо общо с
тази зала, Аз стоях някъде другаде, залата биваше вземана под наем, а за следващите, разбира се, имаше много
малко. Така че си мислех: "Това не им влиза в главите, просто минава над главите им, мисля, и те не искат да разберат
нищо". Не разбираха нищо. Вижте, при голямото напрежение и семейните проблеми, това не беше толкова важно.
Най-важното беше как да се проникне в човешките същества. Така че единственото решение беше да се издигне
тяхната Кундалини, да се създаде тази светлинка в тях, защото ако Аз си седях долу с идеята, че те ще схванат и ще
Ме помолят за събуждането на Кундалини и тогава Аз ще я събудя, това си беше грешна престава. Можех да го
осъзная.Така започна масовата Реализация и това наистина изненада хората. Тя не беше магия, не беше празни
приказки, а беше Истината. Те можеха да почувстват по пръстите на ръцете си, можеха да я усетят да излиза от
областта на фонтанелната кост. Актуализацията на Сахаджа Йога направи чудеса. Иначе щеше да е невъзможно.
Всички тези чудеса, които виждате днес, са заради вашите реакции, заради начина, по който реагирахте, заради
начина, по който я получихте. Иначе какво е Ади Шакти? Негодна за нищо. Ако не я приемете, Аз съм нищо. Всъщност
това е пак, казвам, вашата мъдрост, вашият разум, вашето търсене, което ви е довело в Сахаджа Йога. Аз никога не
пиша писма на никого, никога не се обаждам на никого, както - знаете - всички гурута правят. Веднага щом пристигнат
в някой град, си записват имената на всички важни хора и после им изпращат писма, и така поне двама-трима идват
на подобни програми. Но без да правим всичко това, виждате как се справихме с масовото събуждане на Кундалини,
чрез което хората започнаха да разбират Сахаджа Йога, тя започна да прониква в тях.И за целта Аз трябва да издигна
Моята Кундалини ей така; всеки път на публична програма издигам също и Моята. И в самата Моя Кундалини хващам
всички ваши проблеми. Болезнено е, ето защо след пуджа ставам много, нещо като вдървена, бих казала, за кратко.
Причината е, че абсорбирам всичко, което е във вас, сякаш съм ви сложила всички вътре в Моето тяло. Вие сте част и
частица от Моето тяло. Всяка клетка, която имам, е за вас, за ваш дом, и вие трябва да сте така фини да разберете, че
ако притежавате нещо или ако искате да направите нещо за Сахаджа Йога, каквото и да е, ако искате да основете
ашрам, или нещо друго, незабавно Аз разбирам... А го зная, защото вие сте вътре в Мен.Повечето неща ги зная много
ясно, но други не ги зная толкова ясно, поради едно нещо - връзката между вас и Мен, разбира се, е много лична,
понеже би трябвало да сте в Моето тяло. Но ако вие, хора, не медитирате - това е нещо много обикновено, трябва да ви
кажа, или дхйана гамйа - ако не медитирате, тогава Аз не съм във връзка с вас. Вие не сте Ми близки, нямате право
над Мен, не можете да Ми задавате въпроси защо се случва това, защо се случва онова. Така че ако вие не
медитирате - винаги казвам: "Медитирайте, медитирайте" - то Аз нямам нищо общо с вас, вие не съществувате повече
за Мен. Няма я връзката с вас, тогава сте като всички други хора. Може и да сте Сахаджа йоги, може и да сте получили
степен по Сахаджа Йога от вашите лидери, може - не зная; а може и да ви считат за нещо много велико, но ако не
правите медитация всеки ден, вечер, сутрин или вечер, вие наистина няма да бъдете повече в царството на Шри
Матаджи. Понеже връзката е само чрез дхйана, чрез медитация. Познавам хора, които не медитират, тогава страдат
те, децата им страдат; после нещо се случва и тогава започват да идват и да Ми казват... Но Аз ясно виждам, че този
човек не медитира, Аз нямам връзка с него, той няма право да Ме пита нищо. В началото, разбира се, медитацията
изисква време, но щом разберете какво е медитация, как се наслаждавате на Моята компания, как сте едно с Мен, как
можем да имаме обратна връзка, тогава няма нужда да има нищо друго помежду, като писането на писма или може би
някакъв вид специална връзка, нищо подобно. Единственото нещо, от което има нужда, е медитацията. В медитацията
вие израствате, в тази духовност вие ставате по-висши и когато това се случи, вие започвате в известна степен, бих
казала... Когато достигнете това състояние на - бих казала - зрялост в Сахаджа Йога, тогава не изоставяте вашата
медитация, защото по това време сте абсолютно едно с Мен.Това не означава да медитирате по три или четири часа.
Сега е важно колко интензивно сте с Мен, не колко време сте с Мен. После, Аз отговарям за вас, за вашите деца, за
всички. Аз отговарям за вашия възход, за вашата защита, да ви спасяват от цялата ваша негативност. Това не е като
да съм ви баща, който направо ще ви накаже. Това не е така, а е просто "Хубаво, не си Ми родственик, Аз си тръгвам".
Това е единственото нещо, което може да се случи - ако не медитирате, нали, не мога да ви накарам насила - то Аз
нямам нищо общо с вас.Може и да имате други роднини отвън, външно, но тази вътрешна връзка, чрез която
получавате вашето добруване, не можете да я имате без медитация. На всички съм ви повтаряла: "Моля ви,
медитирайте, медитирайте всеки ден". Но мисля, че хората не разбират важността на това, което говоря, защото Ми
казват: "Майко, ние не медитираме". Питам ги защо. "Сега сме реализирани души, така че защо да медитираме?".
Вижте, този инструмент е напълно завършен, но ако той не е включен в мрежата, каква е ползата от него? В тази



медитация вие усещате любовта, Божествената любов, красотата на тази Божествена любов. Цялата панорама се
променя. Медитиращият човек има много различно отношение, много различен темперамент, много различен живот и
той винаги живее в пълно удовлетворение от себе си.Така че днес, бидейки първият ден на Пришествието, можем да
кажем, че това е първият ден, когато се е състояло Пришествието, което днес почитаме. Разбира се, че то не се е
случило точно днес, но все пак можем да кажем, че е било така и че щом се е случило, то е било полезно за вас, било е
голяма благословия за вас, а тогава трябва да знаете как да го съхраните, трябва да знаете как да го подсилите, как
да му се радвате. Не бива да се задоволявате само с един хубав театър, само с нещо подобно, а би трябвало да имате
пълно единство с Божественото, пълно единение и това е възможно само ако наистина медитирате, което е доста
лесно за правене - да медитирате.Някои хора казват: "Майко, не можем да се разберем с времето. През цялото време
мислим за нещо. - или - По това време само си гледаме часовника". В началото може и да имате малък, дребен
проблем - не казвам, че няма да имате; може и да имате - но това е само в началото. Но постепенно ще се оправите,
постепенно ще го овладеете, постепенно ще го познавате толкова добре, че няма да искате нищо по-евтино, няма да
се интересувате от подобни неща. Вижте, за да стигнете до вашата красота, за да стигнете до вашата слава, за да
стигнете до вашата велика личност,, която сега е изложена, единственото нещо, което действително трябва да
направите, ревностно, е да медитирате. А не - "Снощи се върнах късно, така че не медитирах. Утре, разберете, трябва
да ходя на работа, така че не мога да медитирам". Никой не иска да знае какви са извиненията - това е между вас и вас
самите. Тя е вашата печалба, ничия друга. За ваша печалба се случва всичко това.Сега, трябва да се знае, че сме
постигнали определена висота в еволюцията и от тази висота вие бихте могли да се изкачите до тук, или до тук, или до
тук [Шри Матаджи слага ръката Си първо на Сахасрара, после над 5-6 см над нея, а после- по-високо - б. пр.]. Не
казвам, че не възможно да го направите, но първото и най-важното нещо е, че каквито и да сте - можете да считате
себе си за първокласни Сахаджа йоги - вие трябва да сте смирени относно медитацията. Това медитативно качество
носи толкова радост - даже говорейки за него, Аз просто навлизам в нея - вие просто скачате в океана на радостта.
Първо ще ви бъде трудно, но след известно време ще знаете, че тази връзка, която имате с Шри Матаджи, е
единствената връзка, която търсите.Има и друго нещо, в което хората се изгубват и което съм виждала, че се среща
често при някои хора, които се изгубват. Те много медитират индивидуално, което е много правилно. Индивидуално те
си медитират. Ще седнат, ще медитират, ще правят пуджа, но няма да медитират колективно. Така че това е една
друга точка, която трябва да се запомни - вие трябва да медитирате колективно, защото Аз съм колективно Същество
на всичко и когато медитирате колективно, вие наистина сте близо до Мен. Така че дори да имате програма или нещо
подобно, трябва да направите някаква медитация; винаги имайте медитация, като приоритет за всяка програма.
Пейте песни. Щом това свърши, всичко е приключило, тогава медитирайте. Ако Аз настоявам за нещо, трябва да
знаете, че то трябва да е истината, която Аз ви казвам - абсолютно - основата на нещата, въпреки че изглежда доста
обикновено, но то е много важно.И за нас да боготворим Ади Шакти... Не зная, защото също за Ади Шакти е нямало
молитви или нещо подобно. Стигнали за до Бхагавати, но не са отишли отвъд Бхагавати, така че не зная какъв тип
пуджа ще имаме, но нека да опитаме нещо. Може би, мисля, медитацията е най-добрият начин за нас да постигнем
нещо, така че можем да навлезем в медитация за около пет минути. Моля затворете очи. [по време на медитацията
Шри Матаджи духа в микрофона - б. р.]Нека Бог да ви благослови!
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Днес сме се събрали тук да празнуваме пуджа на Шри Кришна.

Трябва да разберем, че Шри Кришна е много, много важно божество в нас, защото Той е Вишну, който обитава във
Воид, в Набхи. Той е този, който поражда дхарма в нас. Когато получихте Реализация, Аз не ви казах „Не правете това,
не правете онова”. Никога не ви казах „Това не е добро, онова не е добро”. Вие просто го правехте, защото Шри Вишну
беше събуден във вас. Той е във Воида и ако е пробуден, Той ви извежда до светлината, отстранява вашето
невежество, отстранява мрака във вас, а вие започвате да виждате, че каквото и да сте правили, то е било
разрушително за вас и ето как се установява дхармата. Разбира се, дхарма беше установена също от всичките Десет
гуру, които дойдоха на тази земя, от пророците, които ни учеха за дхармата. Така че тази комбинация от Шри Вишну и
десетте Гуру е за да се установи дхарма в нас. На дхарма учеха пророците, както навсякъде сте виждали. Те казваха:
„Не правете това.

Не правете онова”. Те говореха за Десетте Божи заповеди. Всеки пророк е говорил за дхарма, какво трябва да се
прави, до известна степен и Христос трябваше да говори за това и казваше: „Да нямате блудни очи”. Но Шри Кришна е
този, който казва: „Аз идвам на тази земя, когато има глани, тоест отказ от дхарма”. Когато дхарма става слаба, тогава
на Земята идва Той и после разрушава хората, които са отговорни за свеждането на дхарма до това гибелно ниво.
Второто нещо, което е казал, е: „Аз закрилям светците. Закрилям светците и убивам всички онези, които са дяволи или
сатанински, които са разрушителни”. Това са Неговите обещания, които направи много отдавна като Шри Кришна.
Като Вишну ние Го знаем само като Даващия дхарма, най-вече. Но всички Негови могъщи качества бяха проявени,
когато Той дойде като Шри Кришна.

По времето на Шри Рама тези качества не можаха да бъдат проявени по този начин. Така че първата част от живота
си Шри Кришна прекара в Гокул и Вриндаван, където показа красивите проявления на характера си, като правеше
лийла, лийладхара, която я наричаше, казвайки, че трябва да станете свидетели – да гледате на целия свят като на
театър, бидейки свидетели, сакши сварупа. И когато после видите целия свят, както едно дете го вижда – в детско
веселие и радост – вие се наслаждавате на живота. Това се е случило и на вас, сякаш сте станали граждани на
Вриндаван и Гокул – радвайки се на себе си, наслаждавайки се на компанията си, на Божиите благословии. После
убивайки Калия, убивайки Путана и други хора, Той показа, че ако някой се опитва да притеснява красивите деца на
Бог, Той е този, който определено ще ги защити и ще убие онези зли сили, които създават трудности. А по-късно Той
стана цар и когато стана цар, използваше силите си по различен начин. Най-напред ако погледнете, чичо Му, който е
роднина - собственият Му чичо, братът на майка Му – беше Камса, толкова лош човек. Но Шри Кришна не го пощади,
уби го. Той уби толкова много хора. Преди да стане цар Той уби толкова много хора.

Та какво означава това, че Той уби собствения си чичо? Едно от качествата, които Той има, които Христос има, и които
– да речем – много светци имаха, е прошката. Той не вярваше в прошката. Той е единственият, който каза: „Аз трябва
да накажа”. Трябва да имаме и някой, който също да наказва. Ако сте като Шива, то Шива даже обичаше ракшасите и
в своята невинност, Той даже им даваше благословии. Но Шри Кришна изобщо не вярваше в прошката, понеже беше
важно да има някой с много непреклонен ум, с такова твърдо разбиране, че дяволът е дявол и дяволът трябва да бъде
убит. Ако погледнете, през живота си Той уби толкова много хора. Това не значи, че ние имаме право да убиваме
някого. Той беше Шри Киршна, ние не сме.

Ние трябва да прощаваме, защото сме човешки същества. Щом като простим, ние прехвърляме целия наш гняв,
цялата си нагласа за търсене на отмъщение на Шри Кришна. Той се заема. Щом кажете „прощавам”, Той се заема с
това, защото не прощава. Той веднага се захваща вместо вас и ако е оправдано, ако е необходимо, ще накаже хората,
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които измъчват светците, които разрушават дхармата. Много е изненадващо, че каквото и да проповядва човек, тази
сфера става точно противоположното. Много е изненадващо. Както например Христос е казал: „Да нямате лъстиви
очи” – а християните са най-лошите, що се отнася до очите. По същия начин в хиндуизма се казва, че всеки един човек
притежава Духа. Хиндуистите все още вярват в различните касти и общности и се бият помежду си.

и да беше проповядвано, то бе последвано от противоположното. Ако прочетете даже Корана, в Корана Мохамед
Сахиб през цялото време говори за рахмат, тоест състрадание. Но не го откривате никъде. Той не е говорел за шариат,
не е казвал нищо за много неща, които се практикуват от мюсюлманите, просто по тяхно желание. Той никога не е
казвал, че жените трябва да покриват лицата си или да покриват главите си, но това се практикува и не се прилага
друго освен отмъщение. Ето това ни показва, че каквото и да се проповядва, хората се опиват да правят точно
обратното. И когато това се случи, дхармата запада. Знаете, че Кришна, Неговата страна е Америка. Той властва над
Америка. Тя е богата страна, защото Шри Кришна е Кубера.

Той е Господарят на богатството. Така че Той даде богатство на Америка. После, Той е Вачана, тоест комуникация.
Друго Негово качество е, че Той е този, който съобщаваше, общуваше. Той е и този, който танцуваше с гопите. И Той е
този, който прехвърли силите си върху тях. Така че комуникацията е едно от Неговите най-велики качества, работещо
в Америка. А те действат точно наопаки, та ако има война – да речем – със Садам Хюсеин, Америка е там. Ако има
война в Кореа, Америка е там. Където и да има някакъв проблем, Америка трябва да иде там.

Тоест, човек може да запита: „Кои сте вие? Защо, какво ви засяга това? Гледайте си вашата страна и се радвайте.
Защо изпращате войски навсякъде? Защо се грижите за всички?” Дори сформирането на ООН и всичко подобно е
направено под ръководството на американците. Те играят много важна роля в създаването на Обединените нации и
на единен свят, мир и всякакви такива неща. Но всъщност, ако погледнете, най-главното нещо, на което учеше
Кришна, им липсва. Те са добри за комуникация. Стават за установяване на връзки между страните. Но най-лошото,
което направиха, е, че при тях няма дхарма, няма представа за дхарма, няма морал.

Демокрация без морал. Да се говори за морал в Америка е нещо неочаквано. Те не могат да разберат никой, който
говори за морал. Разбира се, спазмите от делата им наистина ги измъчват. И също осъзнават, някои от американците,
че заради неморалното поведение са стигнали до точката, където 65 % от хората в тази страна, които са американци,
може да страдат от някаква болест или могат просто да умрат в много ранна възраст. И когато това пристига като
гола информация, е шокиращо. Но въпреки това, въпреки всичко това, те продължават все така и си мислят: „Не,
добре сме си. Не се отнася за нас. За какво да се притесняваме?” Сега Той започна да наказва, а те не разбират, че
наказанието е започнало. Да речем, че някой води аморален живот и в резултат развива някаква болест.

Сега тази болест е нелечима. Хората опитват всичко да намерят начини и методи за лечение на тези болести, които
идват от аморалния живот. Но не могат. Непосилна задача за цялата медицинска наука в Америка е да открие как да
лекува тези специфични заболявания, които идват от аморалността. Но най-лошото е, че те даже не могат да кажат, че
аморалността е нещо погрешно. Те дори не могат открито да приемат, че аморалното поведение води до тези неща. И
тази аморалност е напълно пренебрегвана в страната на Шри Кришна, където Той се роди, както казваше, само за да
установи морала. Изкуствен морал – това има там – за който говорят мюсюлманите или за който говорят
християните, или хиндуистите; това е нещо изкуствено, в което те са лицемерни. Те следват определени норми на
поведение и имат други тайно приети за самите тях. Но Америка е нещо открито.

Каквото и да правят там, не го крият. Те казват: „Ние не вярваме в лицемерието”. Така че не се и крият. И това доведе
тази красива страна – толкова обширна, красива, богата, просперираща страна – до такава дълбока пропаст, че Аз не
зная как ще се възстанови, освен докато не се захване със Сахаджа Йога. Какво друго прави дхарма с един нормален
човек? Нормална личност е тази, която по природа винаги е интроспективна. Тя се опитва да види дали добре прави
нещата, дали е правилно. Не позволява на ума си да оправдава грешни неща. Това е един от признаците за наистина
дхармична личност. Тя може да не бъде Сахаджа йоги.



Но ще се запита: „Това правилно ли е или е грешно?” А тази способност е напълно изчезнала в Америка. Там никога не
се опитват да интроспектират. Напротив, винаги казват: „Какво лошо?”. Онези хора, които винаги правят така,
определено ще се забъркат в нещо, което е без морален водач, морална насока. Интроспекцията е тази, която ви дава
будна съвест. Съвестта е тази, която ви казва: „Това е грешно”. Американците може да имат определена насока.
Например, може да кажат: „Ние сме добре в администрацията” – може би, или – „Ние сме добре с железниците, флота,
други неща, или с икономическите банки и други подобни”. Но всички тези неща са изключително повърхностни за
човешките същества и те са нещо външно. Всичко вътрешно се управлява от съвестта, а също и чрез моралната
проверка на самия себе си.

Хората питат: „Майко, какво пък е това съвест?” Съвестта съществува. Тя е налице през цялото време, но човек трябва
да я осъзнава – „Аз имам съвест”. И съвестта трябва да проговаря. Тази съвест, която е вътре в нас, е светлината на
Шри Кришна в нас преди Реализация. Както знаете, издигането на Кундалини се осъществява през Сушумна, който се
води от Махалакшми. Тя е силата на Шри Кришна. Вслушвайки се във вашата съвест, вие развивате подходящ канал
за Махалакшми във вас. Но при хората, които нямат съвест, по дадена линия не е така; това е по всяка линия, по
всякакъв начин. Иначе една чакра ще е наред, а друга ще е в опасност. Така че човек трябва да се обръща към
съвестта, което е отвъд рационалността.

Тя не е рационалност. Нещо може да изглежда рационално, като например да убиеш някой или да отмъкнеш нечии
пари, или да завладееш нечия земя. Може и да изглежда така. Но съвестта ще ви каже, че това не е правилно. По
времето когато хората нахлуваха в толкова много страни и се опитваха да ги завладеят, Америка беше единствената
страна, трябва да го разберете, която никога не напусна пределите си, за да става империя. Много изненадващо, нещо
ги задържаше там. Защото по времето когато цялата тази глупост течеше по целия свят и в ерата, когато хората
нямаха нищо против да подчиняват други хора, отнемайки им земите и намествайки се на тях, тогава Америка се спря.
Преди да го направят, те бяха го направили веднъж завинаги. Бяха завзели тази територия, бяха станали господари на
земите, станаха такива. Разбира се, че бяха чуждоземци.

Но след като го направиха, в епохата, когато другите започнаха да разширяват империите си, те не го направиха. Та
каква е причината за това? Защо не го направиха? Би трябвало да си зададем този въпрос: когато другите
разширяваха империите си, защо Америка не го направи? Причината е много проста. По онова време някои велики
хора с велика съвест се родиха в тази страна и те водеха страната. Като например, може да кажете, (Джордж)
Вашингтон. Разбира се, имаше още много хора, и ако спомена имената им, ще се получи дълъг списък. Но ако
погледнете характера им, живота им, как са живели... Ако погледнете живота на Ейбрахам Линкълн, пълен е със
съвест, изпълнен със съвест. И те не позволиха нацията да бъде отклонена към амбициите да завземат други страни и
да ги правят свои роби и... Не го направиха.

Така че когато първо, бих казала, Колумб отиде там, завладя ги и се опита да... всъщност, той не направи много. Но
испанците и после другите, а след това англосаксонците, всички те, когато превзеха тази страна, щом се установиха
тук, сякаш тази епоха приключи за тях веднъж завинаги, и чак тогава започнаха да говорят за свобода, за демокрация,
за висши ценности. Но кармата от тяхното минало, начинът по който избиха толкова много местни жители, толкова
много червенокожи индианци, няма да им бъдат простени от Шри Кришна, докато те не се захванат със Сахаджа Йога.
Въпреки времето, през което не се опитваха да се наложат над други страни и да разширят империята си и да вършат
всякакви жестокости, като Хитлер; не го направиха. А винаги са заставали зад нещо, което е справедливо... поне се
опитваха, така мисля. После също станаха лицемери, но като цяло, за пред хората се опитваха да покажат, че са за
единството на целия свят. Те са против расизма, против фундаментализма, всякакви подобни, тоест
разпространяваха някакъв вид идеализъм. Но въпреки всичко това, всички онези идеи за саморазрушение започнаха
да работят в тях. Така че бих казала, че техните карми работят срещу тях. И ето как насилието се е загнездило така
дълбоко в тях.

Толкова много болести, толкова неща, много е забележително, че всички тези проблеми започнаха съвсем наскоро в



Америка, защото настъпва разобличаването. Трябва да се прибави и това, че там имаме много фалшиви гуру, които
отидоха и хванаха невинни, простодушни хора, които истински търсеха истината. Изгубихме толкова много търсачи в
Америка. А също там, бих казала, сред тази атмосфера, където проклятието на хората, които избиха, се появи като
реакция и хората там се захванаха с погрешни неща. Защо им беше да се залавят с грешни неща, що се отнася до
личния им живот? Беше им дадена свобода, но те си помислиха, че свободата е за да съсипят себе си или да
превърнат живота си в пълна каша. Това е погрешната представа, която работеше в тях. После цялата идея стана
колективна. Когато стана колективна, откриха, че хората харесват всички онези неща, които са разрушителни. Така че
там имаме Холивуд, имаме всякакви подобни организации и музиканти и огромни разрушителни сили – може да
кажем – които образуваха групи и организации от привърженици, които открито казват: „Ние сме такива”.

Например, само в Америка има сатанински, организации на сатаната, организации на дявола. После там има и
магьосничество. Открито. Явно, те регистрират организации в Америка, докато никъде по света не може да имате
подобно нещо като организация на черната магия, която е магьосническа организация, открито регистрирана там.
Така че са стигнали до тази крайност; и това е колективно прието. Причината е наказанието. Ето защо Америка е
най-трудното място за нас, за Сахаджа Йога. Човек трябва да има истинско съчувствие към тях. Сега те преминават
през фазата на истинското наказание, защото техните предци вършеха всякакви грешни неща и те, също, никога не
приеха дхарма като житейски принцип. Те си мислеха, че дхарма означава убиване на свободата, че дхарма значи да
дадеш своя личен, частен живот в ръцете на нещо друго.

Така че за да установим дхарма в Америка, какво можем да направим? Била съм в Америка поне десет пъти повече
отколкото съм била в Русия и наистина искам някак си да им обърна внимание, че са загубили своята дхарма. Но това
никога няма да им допадне, защото са много егоистични. Ако им го кажете, тогава ще са много ядосани. Напротив,
онези, които им казват – като Раджнеш и всички подобни – „О, без дхарма, не”, подхранват слабостите и глезят егото
им. И тогава са много щастливи. Така че е трудна задача в тази страна да накараш хората да разберат, че са наказани,
че това наказание може да бъде преодоляно само ако станат Сахаджа йоги. Със Сахаджа Йога тяхната дхарма ще
бъде пробудена и с всички техни наказания и проклятия ще бъде свършено. Именно Америка се нуждае от Сахаджа
Йога много повече от която и да е друга страна. Моята загриженост за Америка е поради същата причина.

Аз не говоря толкова за Южна Америка, а повече за Северна Америка. Но дори в Южна Америка откривам, че тя е
население, което изобщо няма насока към дхарма, няма насоченост. Открито правят карнавали и разни такива. Чудя
се как може да се прави нещо такова в страните? Те вървят по стъпките на Северна Америка. Като в Северна Америка
и те имат тази глупост Хелоуин. Представете си, открито по улиците да се прави тая глупост Хелоуин. Така че там пък
следват карнавала. За тях е нещо страхотно да отидеш в Рио, сякаш е голямо постижение и отвсякъде ходят на
карнавала. Чак от Австралия идват хора.

Всичко това работи силно против тях. Положението им е толкова тежко в толкова отношения, че не е лесно да се
обясни защо стигат до тази крайност. Например, 13-годишни момичета биват превръщани в проститутки в Бразилия.
Открито. Всичките им дървета в Амазония са изсечени. Открито. Цялата контрабанда се върши открито. Политиците
им са корумпирани. Има и толкова много черна магия там, толкова много черна магия. Съвсем открито.

Те просто следват стъпките на Северна Америка. Дхармата им е на Католическата църква там. На каква дхарма ще ги
научи тая Католическа църква? Така че те ходят на църква, правят всичко това и после се връщат вкъщи със същите
идеи, каквито са имали. Там има много страни, които са много бедни. Та това показва, че вниманието на Кубера не е
върху тези страни. Обикновено бедните хора са дхармични, обикновено. Защото, вижте, парите им дават онези идеи да
вършат глупости и за его. Обикновено бедните хора са дхармични, но там е различно. Прекалено се интересуват от
черна магия.

Разказвали са Ми, че черната магия е дошла от Африка, а те са я приели. Но тя е толкова развита в Южна Америка, че е
невъзможно да се разбере как са приели тази глупост така лесно, сами навличайки си проклятие. Сега трябва да
разберем, че тези проблеми също съществуват в нас, на нивото на нашата Вишудхи чакра. Ако трябва да пазим



нашата Вишудхи чакра наред, то имаме две страни, както знаете – лява и дясна. Така че дясната страна на Вишудхи
чакра е говоренето, говореното за дхарма, е от агресивния аспект, можем да кажем. Хората, които са агресивни, които
говорят по агресивен начин, които – да речем – се опитват да доминират другите с приказките си, те са десностранни
хора. Виждала съм такива хора, които наистина вършат погрешни неща. Да речем, човек, прислужник открадне нещо.
Вие го викате, а той е толкова груб, че направо се изумявате. Човекът е толкова груб.

Как може, как е могъл да открадне нещо? Той не се страхува, отговаря ви така нахално. Така че онези хора, които са
десностранни, могат да покрият всеки грях, които са извършили, всичко погрешно сторено, всяко извършено от тях
убийство, чрез приказките си. Може да са приказки, които са много агресивни, безочливи. Хората може и да си кажат:
„Как може така? Този човек говори толкова високо за всичко”; а вие просто, вие сте потресени и си мислите: „Не, не е
възможно. Как може човек, който казва такова нещо...” по този начин ние също, като обикновени човешки същества,
се ровим във всякакви безсмислици и после се опитваме да ги оправдаем чрез приказки, чрез измъкване. колко
престъпници, военни престъпници, са се измъкнали само чрез приказки, измисляйки си истории, показвайки нещо
подобно. Това също го има при всички човешки същества - те имат способността да казват нещо, чрез което да
прикрият каквато и грешка да са сторили. Но те никога не осъзнаха, че каквато и вреда да са нанесли, това няма да им
бъде простено и още по-малко ще бъде простено, когато говорят така, защото е свършено с Шри Кришна.

Ако започнете да оправдавате, да рационализирате всички ваши грешки, тогава ще бъдете наказани и ще бъдете
наказани много лошо по толкова много начини, че няма да знаете как да се измъкнете от това. Физически, умствено,
емоционално, всячески ще бъдете наказани. Така че в нашата дясна Вишудхи трябва да имаме темперамент, култура,
стил, поведение, където да го има качеството на Шри Кришна, наречено мадхурйа, тоест мелодичен, мелодичност. Би
трябвало да говорим по такъв начин, че да е мелодично. Та човекът, който ви слуша, да ви слуша сякаш слуша
флейтата на Шри Кришна. Гласът на един Сахаджа йоги трябва да е сладък като нея. Когато говорите с някого, то
трябва да е мелодично. Не бива да е агресивно, изобщо, а напротив – би трябвало да е мелодично. Не бива да е
саркастично, не бива да наранява другия човек. Всяка дума, с която наранява другите, не може да идва от една добра
дясна Вишудхи.

Така че по никакъв начин не бива да наранявате. Пожелавам на всички Сахаджа йоги да развият мелодичния глас на
Шри Кришна, след като тяхната Вишудхи е пробудена. Мадхурйа в поведението, мадхурйа е – вижте, докато говорите
на някого, има толкова много жестове, чрез които можете да изразите вашата мадхурйа. Например, особено в Италия
и на други места, съм виждала хората да използват твърде много ръцете си. Това също е стил на Шри Кришна. Така че
те използват ръцете си по такъв начин, че понякога не разбирате какво имат предвид. А понякога това може да е
доста агресивно - начинът, по който използват ръцете си. Така че ръцете трябва да се използват по такъв начин, че да
създават мадхурйа. Виждала съм това в Русия или особено в Източния блок, където хората, когато трябва да изразят
любовта си, правят така –сякаш им е студено – ако трябва да кажат намасте. Целият този израз е толкова мил, а също
сърцата им преливат, когато Ме виждат.

Така че не знаят как да се изразят. И слагат ръцете си така. Или ако се срамуват, правят така. Много мили, сладки
неща изразяват чрез ръцете си, чрез очите си. А сълзите, вижте, това наистина създава такива облаци от, бих казала,
много гъсти облаци от състрадание в сърцето Ми, когато виждам техните очи, изразяващи любовта им към Мен.
Всичко, сълзите, всичко – това са лицето, очите, ръцете – всички те принадлежат на Шри Кришна. Така че в тяхното
поведение, в техните приказки как изразяват себе си. Можете да използвате същите очи да покажете вашия гняв и да
се разсърдите. Мнозина използват очите си, за да контролират другите. Ще вперят очи, ще се втренчат в някого,
опитвайки се да контролират.

Може и да използват очите си да обвиняват някого. Също понякога сякаш плюят по някого или се изплезват на
някого, за да го обидят. Така че и в поведението си трябва да имаме един вид сладост. Както когато например отидох
в Англия за първи път, Аз научих английски по собствен метод. Но когато отидох съвсем като нова, те казаха: „Сега,
ако трябва да кажете думата ‘thought’ („мисъл”, „мислех”), трябва да го произнесете ей така. – „Какво? – учудих се”.
„Трябва да си извадите езика и да го кажете през зъби, ей така. Отговорих им: „Абсурдно е. Защо трябва да си вадите



езика?” А те отвърнаха: „Докато не си извадите езика така, няма да е правилно, подходящо произнесено”. Така че им
казах: „Това са английски работи.

Развили сте някои безсмислени неща, за да си показвате езика, на всеки”. Даже едно дете, знаете, когато се ядоса,
автоматично си показва езика. Така че виждате всички тези изражения – като да правиш физиономии, или както те
казват, „да стиснеш устни”. Сигурно сте чували за носа нагоре за вирнатия нос или за правенето на физиономии, или
за кривенето на лицето, само за да се подразни някой или да правите физиономия с носа си. Също хората правят и
така, сякаш кихат върху някого. Всички тези неща, изражения, идват от милостта на Шри Кришна, но силата им е
мадхурйа, сладостта, мелодичността. Обратната връзка би трябвало да е толкова сладка, че да създава страхотна
радост и страхотно щастие. Като песента на Баба Мама за Моите очи: Аз само го погледнах, казах с поглед – и това
породи онази красива музика в него. Така че, до колкото е възможно, до колкото е възможно, опитайте се да държите
очите си върху зеленината, така е най-добре. После, това ви успокоява и също развивате успокояващото качество на
зеленината.

Винаги казвам на хората: „По-добре гледайте зеленината наоколо, как успокоява очите ви”. По същия начин би
трябвало да се опитате да успокоите другите, когато говорите с тях. Човекът пред вас трябва да се разтопи. Вместо
това, ако започнете да спорите и да се карате с него, той никога няма да се разтопи. Напротив, вие ще наливате огън,
още огън в този човек. Качеството на Шри Кришна беше мадхурйа и тя е изразена в Неговия живот – как красиво
успяваше да се каже нещата в собствената си сладост, особено през детството си. Друго качество, което Шри Кришна
притежава и можем да изразим чрез дясна Вишудхи, е дипломатичността. Но има два вида дипломатичност: едната е
непресторена, а другата е изкуствена. При непресторената димпломация няма нужда да се придържате към
определени стандарти или да четете някакви книги, за да знаете какво е дипломатичност. Тя идва във вас естествено.

И цялото нещо действа много мило, по такъв непринуден начин. Аз самата съм я използвала многократно и всички
вие може да я използвате многократно. Това е възможно само ако не се ядосвате на хората; не е възможно ако сте
ядосани. Има една история, която съм ви разказвала за Гагангири Махарадж. Отидох да се срещна с него, а той беше
много ядосан, защото не можа да спре дъжда. А от него се очакваше да спира дъжда. А Аз цялата бях мокра. И той
беше толкова ядосан, че каза: „Моето его ли се опитвате да контролирате?” и започна да се кара с Мене Рекох му: „Не,
не това е причината”. Той попита: „Защо? Защо не ми позволихте да спра дъжда?

Цялата се измокрихте”. Аз му отвърнах: „Понеже си санйаси и си купил сари за Мен. Не бих взела сари от един
санйаси. Така че трябваше да се измокря, заради тебе”. И всичко се свърши. Целият яд, гняв изчезнаха. Ето как трябва
да разтопяваме хората. Дипломатичността не е да убеждавате някого чрез неговия интелект или гняв, или нещо
подобно, а е да разтопите другия човек чрез вашата доброта, чрез добрите ви думи, чрез благи ви думи, чрез
прощаващата ви природа. имаше това качество и се опита да го приложи върху много хора. При някои се получи; при
други не проработи.

Той не го чувстваше като провал. Важно е да се види реакцията на другия човек. Така че вие трябва да имате това
качество на дясна Вишудхи – да говорите с другите и да ги разтопявате. Надявам се, че в Америка хората ще развият
това качество и ще се опитат да подобрят отношенията си едни с други. Всъщност, те са много благи да говорят,
трябва да кажа. Стават много дружелюбни с вас. Дайте им колкото си искате подаръци и те ще са много щастливи, но
никога няма да ви дадат никакъв подарък. Можете да ги поканите на вечеря, десет пъти ще дойдат в дома ви на
вечеря, но никога няма да поканят вас на вечеря. Вижте, много са дружелюбни, поне докато вие правите нещо за тях.
Но когато трябва да върнат жеста, им е трудно, не го правят.

Така че всичко се свежда до една много мила експлоатация на другите. Ето това трябва да се разбере – че чрез
сладостта вие няма да експлоатирате никого, а чрез сладостта ще разтопите този човек до нивото, където той може
да разбере какво е доброта. За Южна Америка вече съм ви казвала, че хората там изключително простодушни и
невинни. Те са много бедни, обикновени, невинни, но онова, което ги вкара в черната магия и което те сега осъзнават,
за щастие, е самата черна магия, която ги тормози. Но по някакъв начин те твърде много зависеха от нея, от Лявата



страна. Те се чувстват много виновни за това, чувстват се много зле. През цялото време откривате, че се чувстват
абсолютно виновни. Цялото им поведение е като че ли са сгрешили, но не знаят как да се поправят. Така че за нас е
важно да не се чувстваме виновни за нищо. Всички ние сме Сахаджа йоги.

Как може да сме виновни в крайна сметка, след като сме Духът? Духът не може да има вина. Така че тази вина трябва
да си иде. Но онова, което правим чрез вината, е, че губим силата си на свидетел, защото когато има вина, ние я
слагаме тук, вината е тук. Но не можем да я видим. Не можем да видим какво не е наред и не искаме да се изправим
срещу трудностите, нашите грешки или спънката, която имаме. Просто я сложете тук като вина и край. Складирана е
там хубавичко, вината. Но не искаме да се изправим срещу нея. един мъж или, да речем, жена е много жестока по
природа.

Изведнъж тя осъзнава, че е била много жестока или каквото е там. Така че го трупа тук – „О, аз бях много лоша. Бях
много жестока” и т.н., но не застава лице в лице с това. Да застане лице в лице значи да знае „Защо бях жестока? Защо
ми трябваше това? Не биваше да бъда толкова жестока и сега няма повече да бъда такава”. И така се слага край. Но
вместо това – „Много съм виновна за това. Много съм виновна”. Това не помага.

Напротив, знаете какви са проблемите с чувството за вина и пред същите проблеми днес се изправя Южна Америка.
Когато отидох там, се изненадах, че в Бразилия най-високопоставеният мъж Ми говореше така: „О, ние сме, знаем, че
имаме много недостатъци. Знаем, че не сме добри” и други подобни. Това, което искам да кажа, е защо не се поправя?
Ако той знае каква е грешката, каква е точно, защо да не я поправи? После той Ми каза: „Напишете ми всички грешки,
които Вие намирате в нас”. И това беше наистина много мило от негова страна. А после дойде един журналист и ние
му казахме. И сега, мисля, те правят нещо по въпроса. Опитват се да се подобрят и нещата определено ще се
подобрят.

И напротив, откривам, че в Русия е много различно. В Русия никога не казват „Виновни сме” или нещо такова, нищо
подобно. Никога не казват подобно нещо. Там казват: „Това време приключи. Ние сме в Царството Божие. Край.
Всичко това свърши. Сега сме в Царството Божие. и трябва да се наслаждаваме на живота”. Всичко е положително.

Никога не говорят за миналото си, за техните управници, или за случилото се, или за Сталин и Ленин, или някой друг.
Не ги е грижа. Те са над това – „Така че защо да се тревожим? Защо да се притесняваме? Нека да се карат. Нека да
правят каквото си искат”. искат да знаят нищо за тяхната политика, за проблемите, за нищо. Те си мислят:
„Проблемите ни са решени. Сега ние сме реализирани души. Ние се наслаждаваме на себе си.

Нека се радваме”. Много директен начин за разбиране на Сахаджа Йога. А съм виждала хора, които Ми пишат по десет
страници с техните изповеди, че ли съм католически свещеник, разбирате ли – всичко за себе си, какво са направили,
а Аз не искам да ги чета. Просто ги изхвърлям или изгарям. Та те се опитват да се изповядат. Няма нужда от
изповеди. Няма нищо за казване. И не да се ровичкате какви грешки сте направили, а да се радвате на това, което сте
получили сега. То е като да речем, един просяк да го направят цар, нали? Значи, той би трябвало да се радва на
царуването си, да се държи като цар.

Но той повече си спомня миналото си, така че щом някои мине край него, той казва: „Дай ми пет рупии или пет лири”.
Като това е. Щом сте в Царството Божие. знайте, че сте в Царството Божие, Но тая работа с черната магия е много,
много опасна и може да действа чрез всеки. Може да действа чрез вашите близки, чрез приятелите ви, може да
действа чрез всеки. Така че човек трябва да бъде много внимателен да не стане – поради тая работа с вината ви или
нещо такова – да не стане уязвим за черната магия. Това може да ви погуби. Тя може да разруши семействата ви.
Даже и да сте Сахаджа йоги, това може да ви съсипе. Така че трябва напълно да се откажете от тази работа с вината.
Ни бива да сте виновни.

Вината е стоварена върху вас. Някой може да каже: „О, ти си толкова лош. Не направи това за мен. Не направи онова”,
или нещо подобно. Те ви насаждат идеи. Тогава започвате да съжалявате - „О, трябваше да го направя за тях.



Трябваше. Беше грешка от моя страна” или нещо такова, и после се появява вината. Вместо да направите нещо за този
човек или вместо да разберете цялата тази глупост, започвате да си мътите главите с това, да се ядете отвътре и
после внезапно откривате, че сте в беда, защото сте били обсебени или засегнати от черна магия. Та човек трябва да
забрави за вината и да навлезе в атмосферата, в която знаете, че сте в Царството Божие.

Каквото и да трябва да се каже за Шри Кришна, то е по-малко от това, което Той винаги е казвал – винаги съм го
усещала така – и Неговата основна работа е чрез мозъка. Това е Вирата. Той работи чрез нашия мозък. И както Шива
работи чрез нашето сърце, Кришна работи чрез нашия мозък. А след Сахаджа Йога, след просветлението, целият
финес на мозъка и на познанието започват да се проявяват и да се изразяват. Но най-великото нещо, което се случва,
е интеграцията, която се осъществява в нашия мозък. Това не е като сърцето ви да иска едно, а мозъкът ви да иска
друго. Осъществява се интеграция. И когато тази интеграция настъпи , е толкова лесно да се води много дхармичен
живот. Без дори да мислите за това, без да четете за това, вие просто ставате дхармични.

Не се налага да ви се казва, че трябва да бъдете дхармични. По природа ставате дхармични, защото вашият мозък,
който нормално се използва за рационалност, за оправдаване на всичко грешно, става дхармичен, става божествен.
Това е най-великото нещо, което Шри Кришна прави с вас - да направи мозъка ви, самия ви мозък дхармичен. Той
става средството за разбиране на дхарма, за водене на дхармичен живот и твърдо придържане към дхарма. Това е
мозъкът, именно мозъкът, който наистина, основно, ви отвежда от дхармата, отделя ви от черната магия. Но щом
вашата Сахасрара се отвори, Вирата се проявява. После сами се удивлявате на себе си. Онзи, който се въвличаше във
всичко, мислейки си „Това е удоволствие. Мое право е. Трябваше да го направя. и всичко това, изведнъж става
пророк.

Това е най-голямата благословия на Шри Кришна – че Той е Вират, а Вират е вашият мозък, а мозъкът на Всемогъщия
Бог е Вират. Ето какво трябва да осъзнае човек – че след Реализацията човек винаги получава идеи, които са
съзидателни, а ако не са, то още не сте Сахаджа йоги. Съзидателно и дхармично – това е много, много важно за нас да
разберем към какво се насочва нашият мозък. Дали противоречи, дали казва нещо различно от това, което е
всъщност? Трябва просто да следите зорко и ще се удивите да видите как вашият мозък е сменил начините си.
Опакият мозък става нормален. Можете да получите това много лесно, ако просто медитирате всеки ден и видите за
себе си как проявлението на вашата Сахасрара прониква във вашето същество и действа в живота ви. Тогава
всичките сили на Сахаджа йоги ще се проявят и няма да има нужда да се съмнявате в себе си, а и другите никога няма
да се съмняват във вас. Нека Бог да ви благослови.
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Днешният ден е една уникална комбинация от Деня на майката, който се празнува в много страни, и Деня на
Сахасрара за Сахаджа йогите.

Мисля, че това е най-важният ден в историята на човешката еволюция, защото всички други събития, инкарнации и
постижения в духовната сфера не са били от полза. Напротив, те са се превърнали в нещо като пашкули, които нямат
врата, и се удрят в стените, създавайки проблеми от нещо много благоприятно и изключително, красиво духовно. Не е
възможно да се упрекват инкарнациите, в името на които са създадени всички религии. Но този пашкул е Махамайа,
мисля Аз. Пашкулът – това е невежеството. Можем да кажем, че Майа, Махамайа не го създава. Този пашкул е
създаден от основното невежество на човешките същества и техните погрешни идентификации. Човешката природа е
такава - тя се идентифицира лесно с неистини. Всичко, което е истинно, човешките същества го намират за много
трудно за компромиси. Проблемът на истината е, че тя не може да прави компромиси.

Така че всички видове невежество, всички видове фалш, всички видове разрушителни сили се събират заедно по
един или друг начин, за да привлекат човешкия ум. Може би това е егото на човека, което го кара да се чувства силно
привлечен от тези неща, защото всички те глезят егото му. Затова центърът, който ни е най-трудно да пресечем, е този
- Агнйа. Този е центърът, който ни води или надясно или наляво, ако се опитвате да го притиснете твърде много. Така
ние се приземяваме в обятията на невежеството, за което се грижи Махамайа. За Сахасрара се казва, че когато
Богинята се появи, Тя ще бъде Махамайа. Възможно ли е да бъде нещо друго, според какъвто е светът днес, за да се
появи на тази Земя? Всеки друг вид инкарнация би имал големи неприятности, защото човешките същества с тяхното
его са най-висшите от висшите в Кали Юга. Така че те са доста глупавички и са способни да навредят всячески - по
всякакъв начин, чрез всякакво насилие - на една божествената личност. Изобщо не е възможно да съществуваш на
този свят като нещо друго, освен Махамайа.

Но това също така действа и срещу хората, които търсят. Това има много лица. Чрез едно от тях покрива вашата
Сахасрара - така търсачите биват тествани. Ако вие сте очаровани от хора, които са странни, които носят странни
дрехи, които показват странни неща, както са правили толкова много фалшиви гуру, или нещо абсурдно или нещо
много евтино, което привлича вниманието на човешките същества, но заради Махамайа, или можем да кажем, че
Махамайа е тази, която отсъжда за един човек. Махамайа е като огледало. Каквито и да сте, вие се оглеждате в това
огледало. Огледалото не носи отговорност. Ако изглеждате като маймуна, вие изглеждате като маймуна. Ако
изглеждате като кралица, изглеждате като кралица. То няма сила, няма намерение да дава погрешни престави или да
дава нещо, което е фалшиво.

Има го, каквато и да е истината. Така че до известна степен да се каже, че Махамайа е тази, която ни заблуждава, е
погрешно. Напротив, когато гледате в огледалото, вие се виждате такива каквито сте. Да предположим, че сте човек,
който е много жесток - лицето ви в огледалото ще изглежда като на жесток човек. Но проблемът идва, когато
Махамайа действа и вие не виждате образа си. Вие отвръщате лицето си от него, не искате да виждате, не искате да
знаете. Вие поглеждате в огледалото, виждате нещо ужасно, и просто обръщате лицето си и отричате истината - „Как
мога аз да бъда такъв? Аз не съм такъв. Аз съм много добър, нищо ми няма. Нищо лошо не съм направил.

Аз съм си съвсем наред.” Третият аспект на Махамайа е, че вие отново сте привлечени към него, в смисъл, че отново
виждате огледалото. Отивате да видите огледалото отново и отново, и виждате целия свят също в огледалото.
Резултатът е, че започвате да се питате „Какво правя? Кой съм аз? Какъв е този свят? Къде съм роден?”. И това е
началото на вашето търсене. Вие не чувствате удовлетворен от това, така че това е страхотна помощ от Махамайа.
Виждала съм хора, които идват при Мен за първи път, и ако те Ме видят да пия вода ей така, казват: „О, как може Тя да
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бъде нещо? Тя просто има нужда от вода!”.

Или ако Аз пия, да речем, кока-кола, както всички вие също пиете, те ще си кажат: „О, но как може Тя да пие кока-кола?
Тя не би трябвало никога да пие подобно нещо. Тя трябва да пие само нектар.” Така другият аспект на Махамайа е, че
когато хората идват да Ме видят, някои от тях започват да се клатят по този начин, и си мислят: „О, ние имаме
страхотна енергия, ето защо това се случва с нас.” Това се е случвало с много хора. Те остават с погрешно
впечетление, заради техните реакции към това. Реакцията е „О, ние отидохме там, получихме цялата енергия, ние се
клатехме ли клатехме, значи сме нещо велико.” Този вид случки ги правят още по-егоистични, и напротив - ако видят
някой друг да се клати – това се е случвало – и го попитат „Кой сте вие?”, той им отговоря: „Имам документ от
болница, че съм луд.” Тогава те ще започнат да си мислят: „О, боже, и ние ли сме луди, или какво? Защо се клатим? Не
би трябвало да се клатим. Ако тези са с диагноза луди и се клатят, а и ние се клатим, то...”; тогава започват да
свързват нещата, които виждат. От една страна, има някой луд, с диагноз, който се клати, от друга страна и вие се
клатите, така че определено нещо с вас не е наред. Та разбирането чрез сравнение помага да се преодолее този вид
завеса, която вие имате и ви пречи да се изправите срещу истината.

Веднъж започне ли това да се случва - да се съотнасяте - ще се видите в сравнение с другите хора. Вчера, както
видяхте в драмата... в сравнение с другите хора, ние сме наистина с разума си, мъдри, разумни, зрели хора. Щом
видите това относително израстване, тогава започвате да се установявате в Сахаджа Йога. Махамайа е много важна.
Без това не можете да се срещнете с Мен, не можете да седите тук, не можете да говорите с Мен, не можете да
влизате в същата кола, която Ме вози, и не можете да Ме возите с кола. Всичко би било невъзможно. Аз щях да вися
някъде във въздуха, и всички вие щяхте да сте там и всичко щеше да е една голяма бъркотия. Аз не бих, нямам нужда
да пътувам с влак, нямам нужда да пътувам с кола, Аз просто мога да полетя... но какво е това? Нямам нужда да съм
пред вас, Аз мога просто да бъда тук в ниракара, в състояние без форма, но как да комуникираме? Как да имаме
обратна връзка?

За това трябва да бъда във формата на Махамайа, така че да няма страх, да няма разстояние, и човек може да се
приближи и да разбере. Защото ако това познание трябва да се даде, ако Реализацията трябва да се даде, хората
трябва поне да застанат пред Махамайа. Иначе ако избягат, каква е ползата?! Така че за създаде тази човешка,
изключително човешка личност в Сахасрара, Тя идва като Махамайа. Сахасрара е най-силната чакра, защото има
комбинацията от седем чакри, и много други. Със Сахасрара вие можете да правите всичко. Можете да управлявате
слънцето, можете да ръководите луната, можете да водите Земята, можете да управлявате температурите, всичко. И
чрез Махамайа нещата работят много нормално, много нормално, а те трябва да работят нормално. Например, някой
може да каже: „Майко, атмосферата е пълна с всички тези ужасни екологични проблеми. Защо Вие не ги изчистите?”
Ако се почистят, хората ще продължат да ги създават.

Това е проблем на човешките същества, и ако той бъде поправен от Мен, те ще го приемат за даденост. Те трябва да
се изправят пред тези проблеми, трябва да променят навиците си, те трябва да разберат, че те са тези, които са
деструктивни и разрушават себе си. Иначе ако има някой, който просто да чисти, хората никога няма да се променят.
Също, като по чудо, човек може да направи много неща. Човек може да каже: „Майко, както решавате проблемите на
Сахаджа йогите, защо не решите проблемите и на другите?” Не! Да решавам техните проблеми не е нито краят на
Моята работа, нито е целта. А да ги подготвя така, че да могат да решат собствените си проблеми - това е, което трябва
да правя Аз! Както съм ви казвала, че трябва да бъдете свои собствени лекари, да бъдете свои собствени гуру. Без
Махамайа не можете да го направите, защото Тя знае колко далече да отиде в коригирането колко далече да стигне в
контролирането, защото хората като цяло имат своя собствена свобода. Сахаджа йогите нямат този вид глупава
свобода, но те имат свободата на Духа.

Така че да се решат техните проблеми е съвсем нормално, защото те трябва да имат все повече и повече свобода. Но
какъв е смисълът да се дава свобода на другите хора, които продължават да правят все същото, без да осъзнаят кое е
погрешно в това, което правят на целия свят? Така че за тях е необходимо да дойдат в Сахаджа Йога и ето защо това е
Махамайа сварупа. Може би ако бях дошла като Дева Мария или като Радха, или като някой като тях, всички те щяха



да са тук и да пеят сладки песни и всякакви такива. Но не в това е смисълът. Сега вие трябва да узреете, трябва да
бъдете нещо, вие трябва да пораснете. За целта е важно най-напред да дойдете в Сахаджа Йога. После трябва да
израснете в Сахаджа Йога. Иначе Махамайа ще продължава да действа и да си прави шеги с вас. Пак да пийна вода.

Веднъж даже питаха: „Защо понякога Й се пие вода? Тя би трябвало да живее от въздуха или...” Това е една голяма
игра. Сахасрара, както знаете, е областта на Вирата, Вират и Виратангана. Вирата е Вишну, който стана Рама, след това
стана Кришна и после - Вират. Така че Тя е като Лийла, Той е Лийладхара – това е театър; и за да се изиграе добре
пиесата, някой трябва да бъде във формата на Махамайа. Но понякога има толкова много вратички. Хората могат да
разкриват нещата много лесно. Едно от тях е Парамчайтанйа. Парамчайтанйа действа, показва Мои снимки, разкрива
Ме във всякакви невероятни начини, което никога преди не се е случвало. Аз Самата съм удивена от начина й на
мислене как да Ме разкрие през цялото време.

Онзи път, когато бяхме в Бризбейн, направиха една снимка на дъгата навън, извън ашрама, това, което се появява в
небето, е много забележително; това ще се случи и със снимката също. Това е картина на Майка и Дете, която винаги
съм харесвала - Мадоната и Младенеца – в небето, тази картина се появи. Как може да я победите? Как знае, че Аз
обичам тази картина, и всичко това? И това беше на небето! Така че Парамчайтанйа се опитва да разкрие тази
Махамайа сварупа, просто за да ви накара да разберете какво е Махамайа. Тя се опитва да изрази себе си. Аз по
никакъв начин не съм казала или поискала от Парамчайтанйа да прави подобни неща, но тя ги прави. Защото си
мисли, че дори сега хората, които следват Майка, не са на това ниво, на което би трябвало да са. Някои от тях залитат
ужасно, изненадващо е колко далече могат да стигнат, даже не мога да повярвам.

След като са дошли в Сахаджа Йога, и са видели всички Мои снимки, след всичко друго, те все още могат да стигнат
границата на глупостта. Това е факт. И това продължава. Не знам доколко Парамчайтанйа действа спонтанно така, но
определено показва, че тя иска вие да бъдете абсолютно установени във вашата вяра, която не е сляпа вяра. Но
повечето от тези картини и снимки могат да бъдат поставени под съмнение. Всеки интелектуалец може да намери
някои начини и методи, които да ви предизвикат, че сигурно уж сте ги обработили. Но като Сахаджа йоги вие знаете, че
ние нищо подобно не сме правили, а то само се е появило. Така че каква е целта? Ние не ги показваме на външни хора,
показваме ги само на Сахаджа йогите. Та какъв е смисълът?

Той е сега Сахаджа йогите да се опитат да разберат, че трябва да израстват. Този растеж трябва да има две страни.
Едната страна сте самите вие - „Колко време прекарвам аз в мислене за Сахаджа Йога, и колко си мисля за личния ми
живот, за моето образование, моя бизнес, моите задължения, моите работи, моето семейство?” Защото това е важно,
тъй като мозъкът трябва да мисли и Вирата е там. Така че в Сахасрара колко енергия използваме, за да мислим за
Сахаджа Йога? Как можем да разпространяваме Сахаджа Йога? Какво би трябвало да направим? Какво би трябвало
да изработим? „До колко трябва да я подкрепям, по какъв начин? Как тя може да е всеки миг от живота ми? Когато
гледам нещата, виждам ли Сахадж да работи в тях?

Какво е Сахаджа културата? Аз в Сахадж културата ли съм? Колко съм впечатлен от другите култури и моди, и подобни
неща? И какво трябва да спечеля, за да израсна в умствените си способности да Сахадж?” Например, човек, който е
Сахаджа личност, във всичко вижда Сахадж, във всичко - независимо дали са цветя, или килими, лампи, статуи,
висулки, каквото и да е, той вижда в него Сахадж. Как? Ами вижте сега, тези пилони стоят под ъгъл, просто си
представете, че за да ги закрепите, как трябва да се наклоните на една страна. Какво правим ние в Сахадж? Ние
трябва да се наклоним към Божествеността. Гледайте така, и всички идеи се придвижват към Сахадж. Цялото
мислене е Сахадж.

Подобен семеен живот между мъжа и жената съм виждала. Ако и двамата са Сахадж, през цялото време разговарят
за Сахадж; никакви фриволни приказки, нито безполезни приказки,а само за Сахадж - какво е Сахадж да сте съпруг и
съпруга, каква е връзката, това е най-интересното в Сахадж. По този начин, всичко, което правите, го мислите по
Сахадж начин. А после може да съдите за себе си в Махамайа. Доколко ви е грижа наистина да мислите за Сахадж. А
всички други тревоги ще са от сорта: „Колко пари ще изкарам от това? Колко голям бизнес ще завъртя? Колко



удоволствие мога да получа? Колко физически проблеми могат да бъдат решени?” Всички тези ползи са нищо в
сравнение с вашата зрялост в Сахаджа Йога. Но мозъкът надделява.

Той започва да мисли ли мисли, и започва да се чуди за различни неща: може би за вашата съпруга, вашите деца,
вашата къща, това и онова... Но ако мислите по Сахадж начин, ще си помислите: „Би трябвало да направя нещо, та
децата ми да са Сахадж. Би трябвало да къща, която да е полезна за Сахадж. Би трябвало да се държа така, че да съм
Сахадж.” Зрелостта във вас би трябвало да израсне по такъв начин, че вие да я почувствате. Първо е мирът! Когато
човек не е в мир, неговият ум е като треперещ инструмент. Човек не може да мисли правилно, не може да вижда
правилно, не може да разбира правилно. Вие му казвате едно нещо, той разбира друго. Сега целият свят се клатушка,
целият свят. Ето тук тази нова партия е оголила друга цяла партия в политиката; и същата ще бъде разформирована
сега. Всичко върви наопаки.

Това също става чрез Махамайа. Човек трябва да приеме, че така светът е в голяма бъркотия. Не е война, не е
студената война, а това е един вид странно воюване, което не може да бъде описано с думи, виждате ли. А какво ще
кажете за това, което се случва в Италия днес? Как ще се погрижите за това, което става в Босна или всяко друго
място, където откривате глупави проблеми, които се появяват, а хората се избиват едни други; няма мир, няма чувство
за сигурност. В света откривате, вие отваряте вестника... получихме един английски вестник днес, не можех да го
прочета - толкова много жени са били изнасилени, много мъже са били убити, това се случи; на индивидуално ниво
също. Президентът прави безсмислени неща като това... Имам предвид, всички тези неща, които виждате днес, са
абсурдни. Когато бяхме на вашата възраст, никога не бяхме чували за подобни неща. Хората бяха достойни, разумни
хора. А това, което се случва сега, е, че те са просто разбити.

Няма мир в техните умове, за да видят какво правят, къде са, каква е тяхната отговорност. Ужасни неща се изказват.
Медиите се захващат за всички ужасии. Преди никога не е било така. Чели сме красиви статии за красиви неща в
самите медии, но днес всичко е много различно. Това е един много материалистичен свят, изключително
материалистичен: продава се и се купува това, купува се и се продава онова, купуват се и се продават човешки
същества. И после, отмъкват се деца, отвличат се жени, децата биват продавани, жените биват продавани – всякакви
такива неща се правят. Купува се и се продава Бог, духовност, всичко е покупко-продажба... Не знам какво да кажа, но
чак собствените си деца... Ето такъв извратен свят е днешният. Затова е нужна Махамайа, чрез което Тя показва, че
трябва да ви излезе през носа онова, което сте сторили през този си живот. Да речем, един мъж, който е много
невъздържан, деструктивен, който пие, пуши, ходи по жени и всякакви такива - за две години той банкрутира.

Така че отплата е налице. Каквото и да е правил, то излиза наяве. Друг мъж – „Какво пък толкова? Какво от това?
Какво лошо?” - продължава да върши глупости. Той хваща СПИН или някакви други, нелечими заболявания. Наричаме
това рокрах Деви, което значи “плащане в брой, на ръка”; Богинята, която дава разплата. „Ти правиш така – добре, ето
ти. Направил си друго – добре, радвай му се”. Ето така.

Наистина, особено Махамайа, която сега е някак много активна. Понякога Ме хваща страх от Нея, заради начина, по
който Тя наказва хората – малко е прекалено. Но това е положението. Ако шофирате лудо - „О, ще се покефя на лудото
каране” – добре, край. И приключвате с куцукащ крак или счупена ръка. Така че законите, божествените закони,
работят чрез Махамайа. Преди не беше толкова бързо, както е днес. Да си представим президента на Америка –
такава висока позиция, имам предвид – представете си, него го заплашват и предизвикват всякакви хора на улицата.
Как е възможно това? Никой преди не е можел да прави това.

Защото Махамайа използва цялата си свободна воля, за да провери свободната воля на човешките същества. Така
наречената свобода, на която се опитваме да се радваме, е стигнала до края. Хората започват да си мислят: „Какво е
това? Уж важни хора, а...”, разбирате ли. Имаше един боксьор (М. Тайсън), много известен, хората тичаха след него, а
сега е в затвора. Още един такъв, който участваше в Гранд При, срещу което винаги съм била против, умря внезапно
(А. Сена). Сега хора говорят, че е герой и разни такива, но никой няма да го прави – нали - „Един герой стига. Не и аз,
сър. Аз няма да се хвана на тая работа с Гранд При, стига ми толкова”. Така въпреки, че е създаден един герой, има и



страх да се правят подобни глупости.

После те се захващат – как се казваше? - със ски. Наскоро и някой от ските почина (У. Майер), а също друг си контузи
крака... Мисля, че се случи с някой от кралското семейство, така че сега в Англия малко хора ще отидат на ски. И само
швейцарците трябва да си научат урока, мисля. Това е нещо – просто си дръжте очите отворени. Днес четете как
някой много се перчи, утре го виждате в затвора. Беше много изненадващо, имаше един министър в Италия, който
искаше да се срещне с Мен , а Аз си казах: „Олеле, не искам да се срещам с него.” Той има толкова лошо минало. И
вече е в затвора, така че сега не мога да го виждам. Те се хващат в собствените си капани. Този капан е Махамайа.

Тя го създава от вас самите, чрез вас самите, защото вие не искате да се изправите лице в лице със себе си, не искате
да знаете истината, искате да избегнете истината. Това е аспектът на Махамайа - че незабавно трябва да се изправите
лице в лице със себе си. Колко неща са се случили? Помислете си. Тези големи, големи богаташи са в затвора. Много
известни хора – да речем, от наркотиците - важни, богати хора са в затвора. Всякакви такива неща се случват. Защо?
Махамайа е тази, която иска да ви даде урок. Като дава урок един човек, това ръзтърсва поне хиляда, защото този
човек вижда същността, когато смъртта или нещо такова го застигне.

Може той и да не може да си научи урока, може да е бил вече мъртъв, за да се учи; но други могат да си го научат. Ето
как се разпространява. Така че по някакъв начин медиите също - това че винаги дават лоши новини - някакси не знаят
какво добро правят чрез Махамайа. А за ваша информация, много неща, за които говорим – например, да кажем
пушенето – то вече си отива. Пиенето също ще си отиде. Какво направи Сахадж? Нищо, прави го Махамайа. Хората
хващат рак. Лекарите сега имат представа, те хващат рак, и помолиха хората да не пушат, иначе ще се разболеят от
рак. Така че Махамайа създава, бих казала, този вид произшествия.

Един инцидент е предостатъчен за хората, та да бъдат изключително предпазливи. Още повече, че сега светът е
толкова паникьосан, толкова несигурен днес. Внезапно откривате, че в млякото на кравите има отрова, и други неща
се случват, водата се замърсява. После изведнъж откривате, че има инфектирани игли. Всички са толкова изнервени
и мислят как да спасят живота си, че апочват да си мислят само за това. Но в Сахадж, ако дойдете, никое от тези неща
няма да ви безпокои, защото това е аспект на Махамайа - Тя ви закриля. Тя ви защитава. Никой не може да разруши
Сахаджа йогите, докато те не поискат да бъдат разрушени. Това си е тяхно желание. Никой не може да ги докосне.

Когато те говорят за чудеса; както наскоро едно момче от Австралия, нов Сахаджа йоги караше мотор и внезапно
тръгна с много висока скрост, а от двете му страни идваха два камиона и те го удариха. Но вместо да получи силен
удар, той сякаш отскочи като топка с перца и падна от другата страна; изобщо не беше наранен и се изправи, а хората
бяха много изненадани. Моторът му беше смачкан, всичко беше смачкано, а нашият приятел си беше съвсем наред.
Хората не можеха да разберат как това момче успя да се спаси. Има толкова много, толкова много истории като тази,
които показват как Махамайа закриля Сахаджа йогите: закрила, която е много грижовна. Също и в сънищата Тя
закриля. Много е изненадващо как на хората им се изпращат сънища и как получават лекарства, как получават
лечение, как разбират за опасностите около тях, в сънищата им се казва какви са други хора, как са се държали. Не се
налага знаете в съзнателния си ум, но в много дълбоко състояние на сън, сушупти, вие разбирате кое е добро за вас,
кое е лошо за вас. Някакси знаете. И това е познанието , което – бихме казали - интуитивно идва чрез Махамайа.

Тя е тази, която ви дава интуитивното познание - какво да се направи, какво ще се прави, как да се излезе от
проблемите. И вие го правите; независимо дали се справяте или не, вие излизате от тях. Има толкова много примери
за това, хиляда и един. Ще ви кажа един от тях, който сега Ми идва на ум. В Австралия има един много приятен
Сахаджа йоги, страхотен Сахаджа йоги, много учен, но и обикновен човек. И един друг ужасен йоги му каза, че този
йоги трябва да купи определена земя и други неща към „Лили Дейл” (спиритуалистки кръг в САЩ) - „Ще можем да
започнем Сахаджа Йога там. Можем да направим това, можем да направим онова.” И така, нашият човек взе всичките
си спестявания и ги вложи там, за начало. А банката каза, че ще му даде пари. Но в документите беше написал, че има
имоти на Сахаджа Йога и негови имоти. И че те ще останат за банката в случай, че той не може да плати.



Когато видях това си помислих: „Е, това вече е прекалено.” Така че попитах адвоката и той каза: „По-добре да
напишете във вестника, така или иначе никой няма да може да вземе Ваша земя или друга собственост, но иначе със
сигурност ще трябва да ходите по съдилища с години наред. Така че най-добре да го пишете в пресата, че Вие нямате
нищо общо с „Лили Дейл”, нито Сахаджа Йога има нещо общо с това. И този йоги беше много разстроен, защото
банката нямаше да му даде пари, а после хората, които му продаваха земята, щяха да заведат дело срещу него. Той
почти беше банкрутирал, не знаеше какво да прави и беше в голяма беда. Аз му казах: „Не се тревожи, ти си под
закрила.” И ще бъдете удивени, че въпреки всичките страхове, които хората имаха, че може и да бъде арестуван или
бог знае какво, че ще трябва да си продаде къщата, всичко; и напротив, точно за „Лили Дейл” някой му предложи пари
да го купи на много по-висока цена. Така че той получи по-висока цена и продаде имота. Но трябва да имате търпение,
и трябва да имате вяра и кураж. Той каза: „Майко, знам, че никой не може да ме разруши.” И така, закрилата на
Махамайа, първата част на Махамайа беше да накара този човек да изобличи онзи лош Сахаджа йоги пред всички
хора. Онзи имаше много последователи, беше добър говорител и разни такива; и накрая всички те отпаднаха; Така че
това работи и на колективно ниво. Има някои хора, които опитват да пакостят на Сахаджа Йога; хубаво, Махамайа им
позволява да ни притесняват за момент, до определен момент, и после внезапно Тя се задейства, а хората са удивени,
Сахаджа йогите са удивени как този човек е станал такъв.

Махамайа винаги е като Моето сари, както казвате, Тя ви закриля. Тя е красива, Тя е много мила, грижовна,
състрадателна, нежна; Тя се държи с вас деликатно. А е много много, много ядосана и убива хората, които се опитват
да провалят Божието дело, като ракшаси и дяволи, и ви пази чисти и далече от тези лоши ръце. Още един много добър
аспект на Махамайа е, че Тя ви трансформира. Всичко е в мозъка на човешките същества. Ако сте мошеник, вие сте
мошеник в мозъка. Ако сте човек, който мрази другите, това всичко е в мозъка. Ако сте пристрастени или нещо
подобно, това всичко е в мозъка. Това е много сложна обусловеност в главата. Сахасрара е много важна, без
съмнение, но силата на Вирата и Виратангана може бъде ефективна само ако има Махамайа рупа.

И тя по Нейните сладки начини отваря, измества всички тези състояния, които ви правят грозни, които ви правят
ужасни, които ви правят избухливи, а не Сахаджа йоги. Тя е тази, която наистина, като Майката Земя, дава всичко,
което има, за да ви направи наистина радостни, щастливи, така че да се радвате на нирананда – нищо освен ананда,
нищо друго освен радост. И ето това е Сахасрара. Но това е възможно само когато вашата Брахмарандра ще се
отвори, иначе не можете да влезете във фината същност на Божествената любов, състрадание на безспирно течащата
Махамайа. Аз съм ви казвала каква е Тя отвън, но когато влезете, когато отвътре проникнете до Нея през
Брахмарандра, тогава Махамайа, която е инкарнация - както знаете - на тази Всепроникваща сила, става много
различно. От една страна, Тя се опитва да ви даде уроци, Тя се опитва да разрушава онова, което е зло, всичко, което е
вредно, всичко деструктивно; а от друга страна Тя ви обича, закриля ви, много деликатно ви води. Нейната любов е
без никакви очаквания. Тя обича, защото Тя не може да не обича. Така че вие сте потопени в тази любов. Вие й се
радвате.

Всички знаят, че са близо до Нея, абсолютно близо до Нея. Когато и да поискат, могат винаги да потърсят Нейната
помощ; където и да са, те са подкрепяни от Нея. Така че Сахасрара е много важна, защото само чрез нея ние
реагираме, чрез нея натрупваме всякакви безсмислици. В света на безсмислици, в който живеем, ние трябва да бъдем
нещо като лотосите, които не могат да бъдат очернени, които не могат да бъдат засегнати от всички тези злини, които
се случват. Това е то изпитанието парикша, че в това време, в това трудно време, ние можем да разцъфнем и да
създадем благоухание, и да доведем толкова много други сред тази красива атмосфера. Това е един вид красива,
игрива война – Аз, ние можем да кажем - против онова, което е негативно. Каква е силата на тази негативност? Каква
е силата на тези обусловености? Каква е силата на глупостта, която всеки може да види? Така че вие развивате
зрението, погледа, толкова ясно, че можете да разберете ясно, че вие сте тези, които са отговорни.

Вие сте клетките на Сахасрара, на този мозък, и вие всички трябва да действате. Вчеря бях очарована, когато казахте,
че тези светлини трябва да запалят много други светлини. Това наистина беше голямо обещание към Мен. Така че
идвайки в Сахаджа Йога това не е само за вашите отделни личности и техните проблеми, но - както казах - това сте



вие, които от една страна трябва да растете, а от друга страна всички трябва да растат чрез вас. Така че това е втората
страна, за която трябва да се грижите. Днес, разбира се, Аз съм много щастлива че през Моя живот можах да видя
проявлението на Махамайа. Това е нещо толкова красиво, че тази врата, която е отворена, просто сега е готова да
приеме всеки в Царството на Бог, и да се радвате на небесната благословия и закрила. Но имайте вяра в него. Имайте
вяра в това. Не се разстройвайте от дреболии, и Аз съм сигурна, че това ще се получи по един страхотен начин.

Ако получите тази пълна вяра и пълно отдаване, Аз съм сигурна, че ще проработи много добре. Нека Бог да ви
благослови. А сега ще имаме малка пуджа на Ганеша и после пуджа на Сахасрара.
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Днес сме тук да боготворим Шри Кришна.

Както знаете, Шри Кришна е инкарнацията на Вишну. А Вишну е Този, който съхранява Вселената. Когато целият този
свят беше създаден, беше необходимо да се създаде също пазител, защото свeтът щеше да бъде разрушен напълно. А
ако беше оставен сам, без пазител, тогава каквито са си, човешките същества можеха да сторят какво ли не на света.
Но така Вишну е Пазителят. Той е Пазителят и този, който единствено инкарнира истински. Разбира се, понякога
Брахмадева също се е инкарнирал, но само Вишну приема форми. В нашия еволюционен процес Той е приемал
различни форми. Идвал е на земята по различни начини. Но Той все пак имаше, както казвате, дванадесет (аватари)
до дванадесетия беше Шри Рама – а до десетия беше Той.

Така че Той създаде също атмосферата за многото велики пророци около Себе си, така че те да могат да съхранят
дхармата в тази вселена. Така че основата на съхранението беше дхармата, която е – както знаете - най-важната и
здрава основа за духовния живот. Каквото трябваше да бъде установено в дхарма, беше именно равновесието. За
хората беше навик да стигат до крайности във всичко. Така че Той създаде равновесие в нас. Първият принцип на
дхарма беше създаването на равновесие. Ако човек няма равновесие, тогава не може да постигне извисяването си.
Толкова е просто. Ако вашият самолет няма равновесие, не може да се издигне. Ако няма равновесие на кораба, да
речем, той няма да се движи.

По същия начин, първо човешките същества трябваше да постигнат баланс. Но те са родени с различни възможности,
с различни способности. Казано е: Йа Деви сарва бхутешу Джати рупена самститха - тоест наклонностите са различни.
Хората са родени с различни склонности, с различни лица, с различен цвят, защото трябваше да се създаде
разнообразие. Ако всеки изглеждаше еднакво, хората щяха да изглеждат като някакви роботи или нещо подобно.
Така че всеки беше създаден различен, според страната, според родителите. Всичко това беше организирано според
Принципа на Шри Вишну, който създаде този свят с голямо разнообразие. Той даде многообразие, а Шри Кришна е
неговият господар. По времето когато Шри Кришна дойде, хората бяха иключително сериозни и бяха станали много
ритуалистични. Причината беше, че Рама дойде и заговори за марйадите, а тези марйади направиха хората крайни,
изключително сурови.

При тази строгост хората загубиха усещането за радост, усета към красотата, чувството за разнообразие. Така че
инкарнацията на Шри Кришна се появи, както я наричаме Сампурна – пълна, защото Той имаше 16 венчелистчета.
Както луната има 16 кала (фаза), Той има 16 венчелистчета, така че е Сампурна и е Пурнима - както казваме - пълната
луна. С пълнотата на своята инкарнация на въплъщенията на Вишну от Вишну до много други Той дойде като
завършената инкарнация, целокупността на Шри Вишну беше проявена. Така че каквото липсваше в инкарнацията на
Рама, Той го разви. Както знаете, в този център – в Дясно сърце - имате 12 листчета. С това Той показа толкова много
неща, които хората напълно изпуснаха, защото – за съжаление – „Гита” беше написана. Когато „Гита” беше написана,
хората започнаха да следват книгата дума по дума, без да разбират. А в „Гита” посланиетоМу никога не беше за мир.
Той не казваше, че би трябвало хората да бъдат мирни.

Беше нещо като джихад. Той го каза на Арджуна: „Ти трябва да се биеш. В това време трябва да се бориш за дхарма, за
истината и трябва да се биеш”. Тогава Арджуна рече: „Не мога да убия моите чичовци и не мога да убия дядо си, нито
роднините си”. Той го попита: „Кого, кого убиваш? Те вече са мъртви”. Защото нямаха дхарма. Ако вие нямате дхарма,
тогава вече сте мъртви. Така че какво има да се убива или да не се убива и ето какво виждаме в наши дни, специално
в Америка, която е страната на Вишудхи. Те нямат дхарма, така че вече са мъртви под опиатите - или както му казвате
под страха от всякакви болести.
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Те вече са мъртви и кого ще убивате? И това послание Той даде на Арджуна при Курукшетра. После каза: „Попита Ме
дали да убиеш тези хора, защото имам дхарма в Мен. Аз ги убивам, добре. Но какво има отвъд това?” Какво стои
отвъд? Той описва Сахаджа Йога. Отвъд това беше Сахаджа Йога. Първо Той описва във втора глава кой е Ститха
Прагйа - човекът, който е балансиран. После казва, че такъв човек никога не се гневи. Не се ядосва.

Отвътре е напълен с мир. Онова, което Той описва по-късно, са всъщност днешните времена, или можем да кажем
нашата Сахаджа Йога, в която Той говори как ще се появи една личност. Не е писал, не е казал как да станете това, но
описанието е като това на Христос – мисля – където Той какзва, че ако някой ви удари по едната буза, трябва да
обърнете другата. Всичко това е всъщност описание на Сахаджа йогите от бъдещето. А не от времето, когато
Кауравите се биеха с Пандавите. Не от онова време. По време на битката Той каза на Арджуна: „Ако станеш Ститха
Прагйа, тогава се издигаш над всички тези проблеми, на всички разбирания, които имаш, и ставаш абсолютно
омиротворен в себе си. Така че от една страна – каза - трябва да се биеш”. В днешно време не се налага да се бием с
Кауравите, няма Каурави. Петимата Пандави трябва да се бият с Кауравите.

А какво са тези петима Пандави? Те са нашите сетива или, можем да кажем, те са космосът, разделен на различни
елементи. Едната страна. Те трябва да се борят, трябва да се бият с Кауравите, които са в нас. Има сто Каурави, не
един. Тоест, ако погледнем по-широко, можем да кажем, че природата трябва да се бори с онова, което е против
природата. Хората ще кажат, че гневът е естествен, да се ядосваш е естествено, да си агресивен е естествено. Не е.
Гневът и всички подобни неща може да са били естествени, но сега трябва да знаем, че имаме естествената
способност да се извисим. Естествено е да се издигаш. Естествено е да бъдеш ститха прагйа.

Естествено е да бъдеш Сахаджа йоги. Това е също вродено в нас, вътре в нас. Например, семето е семе. Когато е семе,
го наричаме семе. Добре, естествено е да е семе, но после покълва и става дърво. Така че за семето е естествено
цялото това бъдеще, всички хиляди дървета, които ще стане, да бъдат също в това семе. Както знаете, сега се
експериментира в едно семенце да може да имате минимум хиляда малки, малки зародиша, които да могат да се
превърнат всичките в дървета или растения. Това е нещо ново, което се появи. Така че когато Той каза, че вие трябва
да станете ститха прагйа, се опитваше да каже, че би трябвало да постигнете вашето равновесие. Когато го каза,
тогава се водеше война.

Когато воюваха, добре, трябваше да го правят. Ако трябва да воювате с хората, ако трябва да ги убиете, може. Но
после, щом войната свърши, тогава онова, което трябва да направите, е да изградите вашите духовни сетива. Сега
изграждането на духовните сетива е наша работа и ето това трябва да вършим ние. Не само дхарма. Много Сахаджа
йоги си мислят, че се движат според дхармата, така че са наред. Работят според дхарма, живеят дхармичен живот.
Така е. Много съм изненадана и щастлива, че го правят. Но това не е краят. Това е само частта на равновесието,
където се балансирате.

Това, което трябва да направите, е да продължите напред и да изградите вашето духовно Себе и да го разпространите.
Това също е работата на Шри Кришна, защото Той е Този, който комуникира навсякъде. Както знаете, Америка
комуникира навсякъде - погрешно, но го прави. Тя взе компютрите, има ги, всички неща за комуникации са направени
там, защото на тях им е вродено да комуникират. Но понеже не вярват в Шри Кришна, нито в дхармата, самата основа
е погрешна и на тази погрешна основа започнаха да се разпростират. С тази много, много грешна основа започнаха да
разпространяват цялата мръсотия и поквара – не знам как да го нарека - което е против човешките същества, против
нашия възход, против Бог. А те вършат всичко това. Защо? Защо вършат каквото не би трябвало? Мисля, че е заради
интелекта.

Техният интелект, който също е - бих казала – мозъкът, който пък е седалището на Вирата. Представяте ли си? Той е
седалището на Вирата. А с интелекта си какво правят? Казват, че е естествено. Естествено било да си адхармичен.
Естествено било да си агресивен. Естествено било да си ориентиран към парите. Всичко, което имат, за тях е



естествено, защото според тях, чрез интелекта си някак успяват да се убедят чрез рационалността, че това е
правилният начин за действие. Без това не може да съществувате.

Имам предвид, че това изглежда е тяхната култура сега. И ако тази култура е навсякъде, не само в Америка, а
навсякъде, този вид безсмислена култура е приета заради интелекта. Те са много по-интелигентни. Виждате, че ако
човек винаги мисли за пари, естествено става много интелигентен, в смисъл, че става точен. Става находчив. Той
става умен, хитър, сякаш знае всичко. Започва да си мисли, че знае всичко, че каквото и да върши, е прав, че както и
да се държи, е прав. Така че всички онези Пандави, които има в себе си, тези елементи, които има в себе си, ги
използва за разрушителна цел, абсолютно разрушителна, антибожествена. И не го осъзнава, защото интелектът му
винаги го оправдава. Каквото и да върши, е оправдано.

А Шри Кришна е дал толкова много мозък на тези интелектуалци, че те също се опитват да вървят против дхармата.
Например, опитват се да опишат живота на Шри Кришна, казвайки, че самият Той е имал пет жени, по-къно е имал 16
жени. Всъщност те бяха Неговите сили. Но без да се разбира какво беше Шри Кришна... Защото интелектът е тлокова
груба глупост, че не ви води до правилното мислене, а винаги до погрешното; води ви така, защото вие искате да
оправдаете всичко и това оправдаване ви кара да живеете със себе си. Иначе нормално, не можете да живеете със
себе си. Много е трудно да се живее живот, който е адхармичен, който е агресивен, който е – може да се каже -
подклаждащ война. Но те го живеят. Така че всичко, което се очаква от едно човешко същество, точно обратното,
неговата противополжност е била извършвана във всички тези западни култури. Можете ясно да видите как го
оправдадат. Могат да оправдаят неморалното.

Появи се един г-н Фройд. Той измести дори Христос. Разбира се, щеше да го направи, защото Христос беше
по-стриктен дори от Мохамед Сахиб, казвайки, че ако очите вършат грях, трябва да се извади окото, а ако ръката
съгрешава, трябва да се отреже. Мисля, че повечето европейци и американци щяха да са без една ръка, според
Христос. Слава богу, че Го следваха до опредлена степен. А също Мохамед Сахиб си помисли, че щом Христос е
направил толкова много за мъжете, защо да не направят и те, мюсюлманите, нещо за жените. Така че направи неща
за жените. И двете неща бяха прекалени за човешките същества. Те не ги осъзнаха. Кой ще ти вади око за това?

Те си имат интелект. Ако гледат много жени, има си оправдание – било естествено. Виждали ли сте някое животно да
се държи така, щом животните са естествени същества? По-лоши сме и от животните. И що за каша забъркахме с това
разбиране, което идва от интелектуалците, които се опитват да ни кажат нещо, а ние го приемаме. Така че единият от
проблемите е, че ако някъде има интелигентен човек, той доминира. Да речем, започва някаква мода. Всички я
следваме. Това е мода. Но защо я следваме?

Мода е. Интелектът на един предприемач може наистина да ви направи на пълни глупаци. Но не и мъдрите хора. Те
ще кажат: „Изчезвайте, вече сме го чували това”. Това е що се отнася до морала. Той е практикуван най-лошо на Запад,
и по-лошо дори от животните, бих казала. И ето как страдат днес. Те страдат от толкова много болести, от толкова
много проблеми. Второто, което винаги оправдаваме, е насилието. Сега не се води война на Курукшетра. Но виждате
насилие навсякъде.

В Америка е ужасно. Когато дъщеря Ми отиде там, свали всичките си накити, остави ги на Мен. Тя каза: „Мамо, не мога
да ги нося”. Нищо не дадоха на момичето. Всякакви изкуствени неща му дадоха, защото може да ви убият заради тях.
Не казвам, че е само в Америка. Навсякъде е така. Защото Америка е гуру за всички. Това с гурутата започва в
Америка, а хората просто сляпо го последваха. Така че сега насилието навлиза във всички филми, в индийските също,
но те имат някои възражения.

Може би е прекалено за нас. Но ако това, че можете да убивате всеки, ако това продължава така, вижте, ако това е
критерият за величие, тогава руандийците би трябвало да стоят най-високо в процеса на еволюция. Да се убива човек
не е позволено. Казано е: „Не убивай”. Мюсюлманите убиват. Всеки убива всекиго. Скоро в Индия убиха един много
хубав човек за едното нищо. Идеята за агресията в крайна сметка ви води до убийство. Вие не можете даже една



мравка да създадете. Как може да убивате човешки същества ей така?

Разбира се, работата с убийствата стигна съвсем до крайност, както Хитлер вярваше, че е връхът на света. То е
същото - вие просто забравяте какво сте и започвате да приемате чрез егото си, че сте нещо много велико. Също
напоследък откривам в Сахаджа Йога някои хора да казват, че са богове, че са божества и други такива. Тая работа с
егото всъщност взема енергия от вашата интелигентност, а най-големият враг на човека е неговата интелигентност,
мисля, защото е толкова ограничена, толкова обусловена и толкова арогантна, и толкова сляпа. Мъдростта е друго
нещо. Мъдростта не я получавате в колежи, училища, университети, никъде. Откъде я получавате, мъдростта?
Получавате я чрез вашия Дух, който ви дава пълна представа за това кое е правилно и кое е грешно. Каквото е грешно,
ще бъде прието чрез интелекта, винаги. Интелектът не е мъдрост, трябва да го разберете.

Това са две отделни неща –мъдрост и интелект. Кришна беше известен като Дипломатът. Той имаше Божествена
дипломация. Какво занчи това? Той беше много интелигентен, без съмнение. Без това не може. Срещала съм хора,
които са много високопоставени, а даже не са много интелигентни, но съм виждала, че интелектът е опасно нещо.
Така че Шри Кришна използваше интелекта си. Той е самата сила. Нищо не може да го доминира.

Дори интелектът му не може да Го доминира. Той използваше Своя интелект. Би трябвало да виждате разликата
между двете неща. Би трябвало да сте в състояние да използвате вашия интелект, а не да бъдете доминирани от него.
Така че Той използваше интелекта си, чрез който реши много проблеми. Цялата Негова дипломация беше да използва
интелекта си и то да го полза за целите на Божественото. През цялото време Божественото в Него му помагаше да
използва интелекта си. Така че разликата е в това, че ние сме роби на нашия интелект, а Той е Господарят на своя
интелект; не само на това, на всичко. Той е овладял обусловеностите си, овладял е емоциите си, Той е господар на
своето тяло. Той е господар на всичко.

А когато го овладеете, виждате много ясно интелекта си - „Аха, ето какво внушава. Не така.” Интелектът може да ви
даде много т.нар. положителни идеи - че сте господарят на целия свят. Предполага се да е положителен. Или същият
инетелкт може да ви даде идея, че сте нищо. Този интелект ви разиграва. Сега не бива да сте водени от вашия
интелект, а от вашата мъдрост, понеже сте Сахаджа йоги. И имате много добър инструмент да го почувствате. Чрез
вашите вибрации можете да си дадете сметка кое е добро и кое е лошо. А понякога може да видите, бидейки човешки
същества, че също се появяват някои интелектуални ефекти.

Но със Сахаджа Йога можете да прецените какво ви говори интелектът. Защото интелектът, който имате, е
произлязъл от какво? Това е главното. Би трябвало да стигнем до финия въпрос как този интелект е дошъл до нас.
Интелектът е стигнал до нас, защото нашият мозък много бързо стана активен. Виждала съм някои изключително
интелигентни деца, но те нямат мъдрост. Ако само умът ви се развива прекалено - може майка ви да е много
интелигентна жена, а и баща ви да е много интелигентен, наследствеността ще е голяма така че го получавате. Или
може да са обстоятелствата, като да речем, че сте родени в дадена страна и изведнъж ставате много интелигентни.
Виждала съм американците, те четат през цялото време. Виждате ги да четат през цялото време.

Даже англичаните четат. Но какъв е резултатът от цялото това четене, не знам. Ще прочетат всяка книга. Ако ги
попитате какво е копютър, познават компютрите, разни неща, всякакви... Аз не знам как дори да изгася телевизора.
Ако ги попитате за телевизора, ще знаят, ще... каквото поискате да знаете за машинариите, те ще го знаят. Знаят
всичко за политиката, ще ви кажат чий е този баща; „Не, не; това е така, онова е иначе”. Всичко това е авидйа, не е
познание. То е не-познание. А те си мислят, че са много интелигентни, защото знаят всичко, за всичко. Та с този
интелект, тъй като се появява съзнанието, те започват да създават много интелектуални идеи.

Специално в Америка съм виждала, че имат всякакви странни неща за деца, само за да измъкнат пари. Да речем,
някаква смешна кукла или нещо подобно има рожден ден. Представяте ли си? Да има рожден ден, а понякога даже
хората правят големи партита за това. После започват да искат да празнуват рождения ден на някое куче, така че
празнуват кучешките рождени дни. Всеки може да им вкара някаква идея в главата. После има организации, където



им казват: „Добре, когато умрете, кажете ни какъв костъм искате да носите, каква вратовръзка, какви обувки, какви
дрехи, а после и в какъв ковчег искате да ви сложим – пластмасов, дървен или нещо друго...” Тоест да е предвидено,
до такава степен, че някои хора казват: „Замразете ни, така ще си стоим”. Най-лошото нещо, мисля, особено в Европа,
е, че те хубаво са изрекламирали и продават ходенето на почивка. Така в Италия ако човек не отиде на почивка, ще си
каже: „Животът ми е в криза”. „Каква?” – „Не можах да отида на почивка”.

Освен това се казва, че трябва да отидете някъде, да хванете тен, да стоите по хотели, и се появиха толкова много
хотели. Всеки трябва да отиде някъде. Особено се изненадах, че цяло Милано е затворено за един месец. Не можеш
никого да откриеш. Вижте, мисля, че ако всички отидат да живеят в джунглата, би било по-добра идея. Ще научат
много повече, вместо да плият времето си на морския бряг. Развалят цялото крайбрежие. Нямат уважение към
морето, което е техният Баща. Нямат уважение един към друг. Жените се опитват да отслабнат и да изглеждат много
добре, та да могат да се разголят там.

Цялата индустрия е толкова лоша. Тоест, ако някой Ми кажеше да отида на море, не бих отишла. Бих мразила да ходя
на място да гледам толкова много глупави жени на слънце, заети с хващането на тен. Как бихте могли да приемете
такава глупава идея, ако сте интелигентни? Днес има толкова много широкоразпространени идеи, идващи главно от
Америка, трябва да кажа, които вие, хората следвате. Както казах, Америка е гуруто на всички хора от Изтока, на
всички от Европа и Англия. после, случва се и друго. Вижте атмосферата, в която живеете. Специално в Англия го
забелязах. Може и да са нищо, знаете ли.

Имаше един боклуджия, който дойде в къщата ни, а по това време у нас беше председателят на Върховния съд в Хага,
представяте ли си, най-висшият съд на света. Казах на боклуджията: „Трябва да изчистиш тези неща” - „А, твърде
много са.” Както обикновено, те са много - не знам как да го кажа – но глупаво горди със себе си. „Вие не разбирате”.
Попитах го колко пари иска. Дадох му десет паунда. В онези дни десет лири бяха много пари. Той каза: „Вие не
разбирате законите, вижте се – всичките сте индийци, негра”. Господинът, който ни беше на гости, излезе и го попита:
„Защо крещите тук?” „Ти, негро, не разбираш нищо от закони”. Той е председател на Световния висш съд, а този глупав
англичанин му да говори така. Англичаните, в известен смисъл, наистина са тъпи, защото техният ум никога не им
казва, не им говори, че са нищо.

С какво се гордеете? Толкова глупави хора са. Не зная, може и да са замръзнали от студа или нещо подобно, но се
мислят за много умни. Тяхната начетеност беше нещо хубаво, но се изненадах, че в миналото техните ерудити
говореха, че чернокожите са като зверове. Има толкова много книги написани за това и те приемаха, че чернокожите
са като животни, докато самите те живееха като не знам какво, по времето, когато черните бяха много по-напреднали.
Така че представата, която имат, я виждам също и тук. Мога да видя, че англичаните се имат, мислят се за голяма
работа. Но не разбират, че не знаят нищо. Те нямат мъдрост. Живяха в Индия триста години.

Никога нищо не научиха от Индия. Представяте ли си каква им е мъдростта? Техните ерудити, някои от тях, са все пак
съмнителни. Да речем Бърнард Шоу - мисля, че е много неясен. Поставям го високо като писател, но двойствен. А
после идват французите, боже пази. Как може да се отрича Шри Кришна може да видите много ясно у французите. Те
искаха да станат най-висшите в дипломацията. Напълно им липсва дипломация. Безполезни хора.

Поставиха телефоните в Индия така, че ги развалиха. И сложиха началото на култа към пиенето. Можете ли да си
представите Шри Кришна да пие всички тези неща? Имат си речник на пиенето, на всичко. Написани са книги подир
книги. Имам предвид, представете си как всеки развит човек приема този тип глупава култура, където трябва да
знаете какво да пиете, какво да купувате, какво да слагате, в каква чаша да наливате. Те всички са някакви акробати,
нищо друго. Как са могли да приемат нещо толкова глупаво за общоприето? Проституцията е друго общоприето нещо.
Що се отнася до морала, те наистина отрекоха напълно Принципа на Шри Кришна.

Начинът, по който развращават хората... а расизмът ги бие всички. Можете ли да си помислите да разделяте хората по
цвета на кожата? Напротив, бих казала, че специално в Индия черните са много по-еволюирали от всички бели взети



заедно, защото имат мъдрост. Те са по-мъдри. А тези бледолики, те отиват... А как стигнаха до Америка? Доминираха
толкова много, завоюваха я, настаниха се там. Вчера видяхте как хората от Сиера Невада вярваха в мъдростта и как
живееха. А им взеха всичките земи. Вижте, сега всеки чудесно е собственик на Америка. Как?

Вие сте незаконни заселници. Дойдохте от други страни, избихте хиляди и хиляди хора, без да се чувствате виновни за
това. Това значи, че даже не сте човешки същества. А хубавичко се настанихте като американци. Не зная как се е
появила тази дума „Америка”, но ако значи амар, те не са. Значи те не са „а-мерикас”. Не зная и за двете думи как са се
появили, а им прикачиха някакво значение, но интилектът им нарастна още повече. Защо? Отново заради
ориентацията към парите. Не разбирам от икономика, но начинът, по който правят тяхната от небивалици, които
излизат от главите им, хвърли всички страни в рецесия, всякакви измами и мафия.

Това е резултатът от тяхната т. нар. икономика. Сахадж икономиката е много различна. Ние не сме ограничени от
всички тези глупави идеи, които властват като икономика. Те не са нищо освен експлоатация. Маркетинг. Те са как да
впечатлите хората, как да продавате нещо, как да правите едно или друго. Всичко това не е нищо друго, бих казала,
освен финансова агресивност. Ами Шри Кришна? Той беше царят и живя като цар.

Но също живя в много скромен дом в Гокул. Той не беше обвързан. Така че първото нещо е как те са обвързани към
парите, всякакво оправдание за вземане на пари било добро. Веднъж отидохме на хотел в Индия. С нас бяха няколко
приятели американци и както обикновено, не можем да ядем като американци, Индийците не могат да се състезават,
не могат да ядат толкова. А те ядяха ли ядаха, но не можехме да се мерим с тях, наистина; ако трябва да съм честна,
не сме добри в това. След известно време те попитаха: „Приключихте ли?”. „Да – отговорих”. „Добре – повикаха
келнера - опаковайте ни го за вкъщи”. Казах: „Какво?

За какво искате да пакетират това?” - „Платили сме за него.” „Да, платили сте, но Аз... В Индия никой няма да яде
храна, от която е ял друг.” - „Не, да я пакетират”. И нямаха никакъв срам, толкова са безсрамни. Казах им: „Ние не
правим това в Индия.” А те: „Защо не?” – Отговорих: „Това са лоши обноски.” „Но ние сме платили за това. Щом си
платил за нещо, няма лоши обноски.” Казах: „Не искаме да се пакетира”. „Ние ще го вземем. Ще ни е за довечера. Ще
ни е за вечерта”. Бях изненадана, че толкова стиснати хора говорят, че са много богати и се мислят за голяма работа,
изключително стиснати. Американците само изглеждат чудесни, трябва да ви кажа. От Моя опит те не са като
англичаните, които гледат отвисоко на всеки.

Не, с тях не се чувствате така. Но са много повърхностни. Давате им десет подаръка; те дори няма да ви дадат един.
Изобщо нямат усещане, никакъв срам. Защо? Защото всичко е „платили сме го”. Имам предвид, че ако отидете някъде,
на ресторант и другаде, ще се изумите. В Америка ви опаковат храната, ако ви е останала. Правят го. Могат да стигнат
до такава крайност в скъперничеството си, без да се срамуват.

А скъперничеството е вън от Сахаджа Йога. Не може да бъдете стиснати. Вие трябва да бъдете щедри. Трябва да
давате. Трябва да имате усещане за другите. Това е единственият начин, по който можем да изразим себе си. Цялата
тази щедрост не е за да ви прави големи герои. А най-лошото, най-най-лошото е Холивуд, филмовата индустрия. В
името на индустрията можете да правите какво ли не. Холивуд създава толкова ужасни филми, но най-лошото е, че
дават награди на най-лошите филми.

Даваха един филм, не съм го гледала, Аз не мога да го гледам. Казаха Ми, че във филма един мъж е канибал и яде
човешка плът, и това го показват, а хората се радват. Много, много известен. Освен това, не само че е известен, а
получил награди за най-добър филм, най-добър актьор, най-добър... Трябва да хванете режисьора и да го накарате да
яде човешка плът. Това е единственият начин, мисля, това ужасно нещо да... След това правят и други филми. Гледах
един друг, само за кратко, където показват всички мъртви тела да висят... Ужасно! Защо хората обичат да гледат
такива ужасни неща? Що за характер имат? До къде са стигнали? Защо се радват на неща, на които нито едно човешко
същество, ако е такова, няма да се радва?



И това продължава. А тая работа с хелоуин – гледах един филм, казах си: „Боже! Това си е ад, който са измислили, но е
като гнева на Шри Кришна.” Така че беше съзнанието Кришна, мисля, което работеше там. Има хиляда и едно неща,
които могат да ви шокират в Америка, а също в Англия, и в Европа. Мислех, че Австрия беше нещо по-добро, но в
Австрия, докато вървите по улиците вечер след програма, ще срещнете погледите на много ужасни жени по пътя.
Тоест, няма къде... знаете, че са..., принудени сте. А те не могат да направят нищо за това, сякаш е въпрос на право
сякаш правата на човека са да гледа такива жени, и правата на тези жени са да бъдат на улицата. Всякакви ужасни
неща се случват около нас, така че Сахаджа йогите трябва да се екипират повече с Принципа на Шри Кришна. Първият
принцип е комуникация. Първият принцип е как общувате с другите.

Започнете у дома с вашите деца, със съпругата си, със съпруга. Как общувате? Нежни ли сте? Мили ли сте?
Доминиращи, агресивни ли сте? Просто се опитайте да разберете. Тази агресивност може до стигне до всякакви
крайности, независимо дали сте мъж или жена. Тук е повече при жените, трябва да кажа, съжалявам да го кажа. А от
Моя опит съм видяла, че жените са много властни. В Индия мъжете са изключително доминиращи, но тук откривам
това у жените.

По принцип човешките същества би трябвало да имат добри обноски. Не откривам добри маниери, с изключение на
това, че се носят хубави дрехи, може би... може и да носят специално облекло и други такива. Всички маниери са в
облеклото, но когато хората са заедно, не говорят за нищо друго освен за „Скандала”. Тоест, обсъждат непоносими,
ужасни скандали. Ето това трябва да се разбере - че Шри Кришна никога не е говорил за скандали. Как може тази
страна на Шри Кришна и всички останали европейски страни да толкова добре „обзаведени” с всички скандали по
света? Просто не мога да разбера що за интерес имат хората към скандалите. А върхът на всичко са вашите медии,
които са абсолютно анти-Шри Кришна, защото трябва да правят пари. Нещата са толкова свързани, че хората обичат
да слушат всички тези глупости, така че имат скандали по вестниците. Поне преди тридесет години никога нямаше да
чуете подобно нещо и всички тези книги бяха изцяло забранени.

А сега внезапно всичко това взе така добре да процъфтява, че всяко списание - което и да вземете - не можете да
разберете какво проповядва. Проповядва се култ към разрушението, напълно. А хората го приемат, харасева им, и го
развиват. Използват жените за собствените си цели, а глупавите жени го приемат. Разбира се, жените доминират; от
една страна жените са много щастливи, че доминират. Имаше една жена, която се хвалеше в някакво списание, че е
имала четиристотин мъже в живота си. Можете ли да си представите? Дори и в ада няма място за такава жена. Къде
там ще сложите такава жена? Не знам, това е друг проблем - цялото това движение, което е абсолютно срещу
принципа на дхарма и общуването.

А как трябва да общувате? Благоприлично, с много нежни и много красиви маниери трябва да говорите с другите хора,
да говорите с другите Сахаджа йоги, да говорите с всеки. Много мило би трябвало да говорите. Нямам предвид по
френски – разберете - накланяйки тялото си и всякакви такива изкуствени работи. Не това. Казвам, че ако говорите
естествено с някого, би трябвало да го правите с приличен език, с благоприличие, със смирение, а няма нужда да
дърдорите през цялото време и прекалено много. Няма нужда. А напротив, това беше стилът на Шри Кришна.
Накратко, Неговата сила беше мадхурйа сладостта, като медът. Когато почитате Шри Кришна трябва да знаете, че
трябва да говорите по начин, който ще се хареса на другия човек.

Така че разговаряйки с когото и да е, може да говорите много мило, много любезно и по начин, който ще му хареса,
без да провокирате, без да казвате тежки думи. Но някои хора имат навика през цялото време да казват нещо много
предизвикателно, което изобщо не е добре. А други, когато става въпрос за бизнеса им, са много мили, но когато става
въпрос за друго, са много груби. Има джайнистка общност в Индия. Виждала съм много джайнисти. Когато е за
бизнеса им, те са най-сладките хора, които познавате; но стане ли въпрос за нещо друго, като да дарят пари или нещо
такова, те са изключително сурови. Ще направят дарение само за нещо глупаво, а не нещо смислено. Ще работят за
нещо изключително глупаво, но никога за нещо смислено. Имаме и друга общност, наречена синдхи. Мисля, че те са
под влиянието на Запада.



Същото е със западняците. Ако покажеш, че имаш някаква работа с тях, те внезапно се променят. Изведнъж се
променят. Не можеж да разбереш какво е станало с тях. Или ако разберат,че си големец,се променят. Шри Кришна
беше точно противоположното. През живота си, Той винаги беше гост на Видхура, който пък беше син на дхаси, на
слуга. Видхура беше син на прислужник, но беше реализирана душа. Така че Той ходеше в дома на Видхура, оставаше в
къщата му, много скромно жилище, и ядеше там много простичка храна. Но нямаше никога да отиде в двореца на
Дурйодхана.

Тъкмо обратното. Тоест, ако някой си мисли, че имате палат, ще бъде много любезен с вас, много мил, знаете. Но
хората казваха, че Видхура живее в колиба, значи е нищо. Това е такава фина ориентация към парите. Шри Кришна
никога, никога не се интересуваше от пари и никога не се притесняваше за пари. Можете да видите Неговия случай,
когато Той показа пълна необвързаност към своя трон, към царството и към парите. Щом сте обвързани, получавате
всички парични мъки. Естествено, ако държите, ако стискате змия, винаги ще имате змийски спазми, нали? Но да
речем, че сте необвързани. Тогава можете да използвате същите пари.

Но щом станете роби на парите, те ще ви се качат на главата. Знаете много добре, че да имате пари също е опасно в
наши дни. Изгражда се цялата реакция и тук цялото, всички елементи реагират срещу вас. Виждали сте мъдростта на
хората от Сиера Невада, а онова, което казаха, е истина: когато се опитваме да придобием повече пари, продължаваме
да искаме повече и повече и си имаме идея в главите, тогава започват да ни обикалят грабители. Мисля, че
най-лошите са онези, които имат име на предприемачи. Например, ще кажат: „О, ако имаш дизейнерски часовник...” и
тогава всички хукват за дизейнерски часовници. Наскоро ходих в Италия, не – в Истанбул, и разбрах, че там се правят
тениски, а се продават във Франция за френски. А не са. Направени са от А до Я, правени са в Истанбул, а са с името на
„Лакост”, с етикет... А хорат плащат куп пари, но не в Турция. Каквато и печалба да остава, може да си ги купим за
седем паунда.

Глупостта е в това, че могат да ви измамят. Пиер Карден, после – има един друг, не знам, Армани – това е само в
Италия, но в Америка има много такива. Дори те идват при вас, във вашата къща. Англия е много по-зле. Те са с
толкова лоши обноски; ще дойдат на вечеря у вас, а ще обърнат чинията да видят къде е направена. Наистина.
Открито. И после ще обсъждат от къде идват приборите. Въпреки че си мислят, че са много богати, са използвани
глупаво от тези безсмислици какъв часовник носите, какво имате. В Англия имаме едно нещо, наречено Савил Роу,
където слагат отвън, на външната страна на палтото „Савил Роу”.

Представяте ли си? Маркови. Вижте, всичко се превръща в голяма шумотевица. Така че от една страна хората са
много интелигентни да разберат, че това е бизнесът, че това е модата. От друга страна, не знаят, че са глупави, че са
мамени всеки път, щом им се каже, че това е специално, онова е специално, а трето пък е голямо име и зад него стои –
как му казвате? - голяма организация. Сахаджа йогите би трябвало да разберат, че всичко това е измама и глупост, а
те носят, всички те носят такива дрехи, само за да се перчат. Какво е това? Защо трябва да се впечатлевя някой?
Помислете.

Добре си помислете защо това трябва да ви впечатлява, тези измами, които текат? Нищо особено. Те са просто
същите. В Истанбул Ми казаха, че правят обикновени, а после им слагат марката; и ако обикновените са за шест
долара, онези са по седем. Нищо особено няма в тях, освен специален номер, мисля, който идва от Англия и Америка
особено може и от Франция, но французите са странни птици. Имат нещо. Днес им показах нещо направено толкова
глупаво, което струва 500 лири, а хората го приемат, защото нямат мъдрост. Ето вижте разликата между
интелигентност и мъдрост. Защо да се перчи човек, първо, и то с нещо, което няма смисъл? В Турция струва един
долар да го сложат, а глупаците се перчат с него.

Или имаме интелигентност, но която е лишена от Божествена сила? Всеки може да ви измами да правите каквото
иска. Сега се носят поли дълги 6 инча. Да, навсякъде са 6 инчови. Не можете да намерите дори седем инчови. Не са на



мода. Те не са в тон – тоест не са в тон с лудницата ли? Погледнете стила на Шри Кришна – толкова мъдър,
наблюдаващ всичко а как си играе, а как печели. Да речем, че Той беше обвързан. Нямаше да може да го направи.

Така че да приключите с това, най-напред станете необвързани към тази анти-Кришна култура. Това е много важно. Тя
е на мода. Тя е модата. А всички тези моди са крайно, крайно разрушителни. Не да си мажете с олио косата и да
свършите плешиви. Става и така. А после си има специалисти – вижте - пак дизейнери, които правят перуки,
дизайнерски перуки. Така че носите перука на главата си, а на нея пише „дизайнерска”. Идеята Ми е да видите колко
глупави могат да станат човешките същества с техния интелект.

Днес Аз не искам да описвам качествата на Шри Кришна, защото ги знаете. Но колко вие, хората сте се отдалечили на
Запад от стила на Шри Кришна, от Неговите методи. Каквото и да е правил Той, беше за да разруши злото, да разруши
негативността и да установи радостта, която е Рас. Той започна Рас – Ра е енергията. Рас е енергията, която вие имате
и ето как свирите Рас с тази енергия и радост. Той създаде Холи. Разбира се, сега всичко може да е „Xоли”, но Той
въведе много разумно празника, само за да изрази радостта ви по много весел, закачлив начин, защото това
липсваше в живота на Шри Рама. И каза да си позволим да се наслаждаваме, но това се отнасяше само до Сахаджа
йогите. Не за другите. Другите ходят само по кръчми и знаете какво става.

Ние имаме сертификат тук, че сме много мирни, много добри хора. Ето това каза и направи Шри Кришна - да се
наслаждаваме на всичко, но по много дхармичен начин. Ние не бива да сме адхармични. Дхарма трябва да ви носи
Радост. Иначе, ако сте „дхармични”, знаете какво се получава ставате абсолютно суров човек, безрадостна личност и
понякога цинична, защото си мислите, че другите са адхармични и дурги подобни. Но маниерите на Шри Кришна бяха
такива, че трябва да бъдете весели, да сте радостни и тази радост ще си комуникира с другите. Без тази радостна
природа, не можете да бъдете свързващото лице. А както знаете, когато отидох във Франция, там Ми казаха: „Майко,
изглеждате толкова радостна. Би трябвало да кажете, че сте нещастна”. Отговорих им: „Но Аз не съм”.

„Ако не им го кажете, те няма да Ви повярват”. Попитах ги защо. – „Защото те всички са отчаяни и си мислят, че са
много нещастни”. Така че Аз започнах лекцията си с „Клетниците” и им казах, че до всеки четвърти стълб за
осветление ще намерите проститутка, а на всеки десети – кръчма. И видях толкова много хора да седят на паважа,
така че ги попитах: „Защо седите тук?”. А те отговориха: „Чакаме целият свят да бъде разрушен”. Учудих се: „Наистина
ли?”. След пиене всички тези идеи нахлуват - „Нека целият свят да бъде разрушен” - защото може би хората нямат
достатъчно пари да ходят по кръчми. Не знам защо. Помислете си за тяхното ниво, помислете какво е нивото им.

Къде са те в сравнение с всички вас? Той е единственият, който като Вирата внася светлина в ума ви. В тази светлина
виждате кое е глупаво, кое не е мъдро. Това е благословията на Шри Кришна. И Той ви дава Нирананда, защото ако
нямате светлината, не можете да се радвате на радостта на вашия ум или на вашия мозък. Не можете. А чрез
Неговата светлина ние виждаме себе си като нещо изпълнено с радост, а не знаем какво да правим с нея и как да го
направим, как да изразим радостта си, как да изразим чувствата си. Защото е прекалено. Това е друга мода – да се
казва: „Това е прекалено”. Каквото и да кажа като Майка, те – „Прекалено е”.

Понеже умът е пълен с глупости, каквото и да им кажете, нищо не влиза в главите им - „Прекалено е”. Така че мъдрият
човек - както Шри Кришна е най-мъдрият от мъдрите, Източникът на мъдростта, - трябва да бъде Ститха Прагйа, тоест
трябва да има равновесие. Трябва да бъде в дхрама, а най-вече да бъде да бъде в Радостта. Сега вие сте не само в
Радостта, но знаете истината. Вие знаете Абсолютната истина. И Абсолютната истина ви кара да разбирате кое е
правилно, кое е грешно и вие развивате вашата мъдрост, а не толкова вашия интелект. Тогава виждате вашия
интелект да се държи лошо понякога, да ви дава негативни идеи, понякога твърде агресивни идеи. Вие можете да
станете свидетел, сакши, и именно това е казал Шри Кришна: „Аз съм Сакши на целя свят, Свидетелят на целия свят”.
Вижте, можете да си говорите за Него, но онова, което трябва да видим, е накъде вървим и как Шри Кришна може да
ни спаси. Не пеейки „Харе Рама, Харе Кришна”, ей така.

А ставайки ден след ден по-мъдра личност. Мъдростта ви дава определени идеи какви трябва да бъдете. Или дали



продължавате по старому. Вижте, на Запад хората показват така. Попитайте някого: „Как си?” „Горе-долу.” – „Какво е
това?” „Ами горе-долу”. Ако това нещо все още го има, то Шри Кришна не е пробуден, но ако го знаете, ще имата
същата усмивка каквато имаше Шри Кришна. Аз знам. Знам го. Сега трябва да разберем, че нашата Вишудхи трябва
да е наред. Усещам Вишудхи, защото Аз зная какво става.

Това е Америка, тя трябва да е наред, иначе Моята Вишудхи никога няма да е наред. Така мисля. А за Вишудхи имаме
толкова много неща в Сахаджа Йога, които много малко хора правят. Ако поне малко Сахаджа йоги поддържат наред
своята Вишудхи, Аз ще бъда доста по-добре, но вие никога не го правите. А продължавате с проблема, продължавате.
Даже президентът на Америка има най-лошата Вишудхи, която някога съм виждала. Така че представяте ли си какво
добро ще свърши той? Що за мъдрост ще има? Вие сте нова раса, благословена от Божественото и имате Шри Кришна
пробуден вътре във вас. В Неговата слава, в Неговата светлина би трябвало да знаете какво да се прави.

Човек трябва да общува. Това трябва да правите, но онова, което виждам, е, че хората дори не медитират. Дори да
медитират, не искат да комуникират. А понякога когато общуват, си мислят, че трябва да станат богове. Много е
трудно. Човешките същества са много трудна стока за боравене. Вие трябва да общувате с пълно смирение, както
правеше Шри Кришна. В Своя рас, Той разпръскваше енергията на Радха върху всички онези хора, чиито ръце
стискаше. Неговото детство, когато уби много хора и направи други неща, приключи. Дори Неговата зряла възраст,
когато трябваше да убие чичо си, също свърши.

Така Той става Царя. Когато става цар, тогава какво прави? Общува. Повечето от Неговите, проявленията на Неговите
качества се виждат след като стана цар. Преди това Той беше зает да убива, един подир друг, всички онези ужасни
хора. След това Той строи, изгражда хора. Построи Дварика и се опита да комуникира с хората. Сега ваш дълг е да
изградите себе си и да общувате с другите с цялата тази сладост, мадхурйа, с цялата красота на Шри Кришна, с
пълното разбиране какви глупави неща продължават да се въртят. Щом разберете това, няма да го повтаряте, защото
ще станете достатъчно мъдри, та да не се захващате с всички тези безсмислени неща, които стават. Има толкова
много в тази лекция – тоест, не мога да ви кажа - но ако сега станете свидетели на всичко това, ще видите какво се
случва.

Трябва да спрем другите да не отидат в ада. И трябва наистина да се развием като много, много добри личности,
Сахаджа йоги, всички вие. Има много бракове, които се осъществяват, а после изведнъж решават да се разведат.
Разводът е разрешен в Сахаджа Йога, но този глупав развод по американски не искам да го има. Жените са, могат да
бъдат много властни. Един човек избяга даже в Русия. Те нямат представа от брак. Не знаят как да го крепят. ялата
сладост на брака приключва. Ако мъжът е доминиращ, ако жената е доминираща, се случва нещо и тогава се
развеждат.

Какво се постига с това? Така че ние трябва да изработим всичко вътре в нас, защото сме обусловени, ние сме в
обстановка. Бих помолила всички ви да се опитате да разберете финото в личността на Шри Кришна. Опитайте се да
станете такива изключително мирни, изключително любезни, нежни, услужливи. А в смирение Той не осъзнаваше
парите. Никак. А също, както знаете, Той беше тъмен по някаква причина, но начинът, по който водеше живота си, би
трябвало да е пример за нас. Сигурна съм, сега, когато се върнете обратно във вашите страни, ще видите всички тези
безсмислици. Моля отбележете ги. Запишете какво правят тези безсмислени хора и го изпратете до Мен.

Ето това е. Днес е пуджата на Шри Кришна. Няма нужда да ви казвам колко много качества имаше Той, както ви казах,
но най-голямото качество, което имаше, е, че Той е Лекарят на лекарите. В Негово име вие ще знаете колко качества
има и ще разберете. Опитайте се да разберете, че ние трябва да имаме също тези качества вътре в нас. Каквито и
качества да са описани или споменати, опитайте се да видите колко от тях имате. По този начин ще започне
интроспекцията. Щом започнете да се интроспектирате и да разбирате себе си, мъдростта ще нарастне – не виждайки
грешките у другите, хвърляйки вината върху тях, а върху себе си. Ето така ще се оправят нещата. Въпреки че на
Кришна не се налагаше да го прави, защото Той беше Сампурна, беше завършен. Но ние трябва да направим всичко
това, за да гледаме също да станем завършени.



Благодаря ви много. Нека Бог да ви благослови всички. Бог да ви благослови. Има и друг въпрос, който исках да
спомена за Сахаджа йогите. И той е, че ние въведохме индийската музика за вас, хората, защото Аз мисля, че помага
за вибрациите. Но каквато е природата на западните хора, с каквото и да се захванат, трябва да стигнат съвсем до
края, докато напълно се погубят. И откривам, че сега всички те си купуват касети. Някакви касети... Сега някои от тях
си купуват касети, изненадана съм, на съвсем непознати хора, просто луди. Веднъж пътувах в Америка с една госпожа,
ученичка на Муктананда. Тя каза: „Имам много хубава касета” и пусна лекция на Муктананда.

Хората на Раджнеш ще пускат лекции на Раджнеш. А тук всички тръгнаха на една страна, насам-натам имат всякаква
музика. Утре ще ви заговорят, че трябва да разбирате индийските танци, та всички Мои видео записи ще бъдат
заменени от индийски танци, от А до Я. Вие сте Сахаджа йоги. Хубаво, Аз също обичам музиката, но не по този начин.
Кое е най-главното във вашия живот? И съм изненадана как хората се потъват в музиката. Имам предвид, че би
трябвало да има някакъв повод. Всички вече са в някакъв друг свят с музиката. Не правете тези неща. Стигате до
крайности във всичко.

Не е подходящо, дори в пуджите, във всяко нещо стигане до крайности. Стигайки до крайности, няма да сте в центъра.
Няма да сте в мястото на Шри Кришна, където трябва да бъдете. Напротив, ще бъдете в съвсем друг въображаем свят.
Така че по навик ей така си създаваме свят - един си има свят на музиката, друг си има свят на танците, трети си имат
свой. Виждала съм го при Сахаджа йогите, които се мислят за велики „Ние имаме специални отношения с Шри
Матаджи”. Много често срещано. Но Аз не мога да имам никакво специално отношение. Съжалявам, никой няма
никакво специално отношение с Мен. Аз бих искала да ви го кажа много ясно и вие не бива да го изисквате, та после
да ставате и казвате: „Ние сме божества”.

Тоест това би могло да бъде нещо ужасно. Ще поговоря за две минути на марати, ако не сте против. Сега бих искала да
поговоря с момичетата от Махаращра. Вие сте омъжени тук и получихте богати съпрузи. Но веднага щом дойдохте тук,
започнахте да пращате пари на родителите си. Това случва ли се в Индия? Можетете ли да изпращате пари на вашите
родители от дома на съпруга си. Второто са накитите. Започнахте да си правите много украшения. Попитах един
съпруг - Сахаджа йоги - защо не си купи риза.

Той каза: „Не мога да си го позволя, понеже съпругата ми харчи всички пари за накити”. Тази алчност за накити не
подобава на един Сахаджа йоги. Това е много сериозен въпрос. Наскоро научих, че всички индийки са си направили
украшения след сватбата. По този начин не останаха пари за съпрузите. Онези съпрузи, които подпомагаха Сахаджа
Йога преди брака, не са в състояние да го правят след него. Не са им останали пари. Какво стана с вас? Дошли сте тук
от земя на светци. Шиваджи Махарадж изпитваше огромно уважение към светеца Шри Тукарам и взе някои накити за
съпругата му.

Съпругата на Тукарам трябва да е като някоя от вас, защото веднага прие накитите. Защо някой би трябвало толкова
да обича украшения? Дори бидейки Богинята, не обичам украшения. Тогава защо вие трябва толкова да ги обичате?
Тъй като хората задължително Ми поднасят накити, ето защо ги приемам. Така че дори когато тя прие накитите,
светецът Тукарам каза: „Каква е нуждата от украшения за светци като нас?” И върна обратно всички накити. Знайте, че
вие сте дошли тук от земя на светци и това ваше отношение е признак за бедност. Изпращали сте пари на родителите
си и не мога да ви обясня колко далече стигна това. Вие не сте дошли тук да се държите зле. 01:20:59:07 01:21:01:1
Дошли сте тук да помагате на Сахаджа Йога, а не да си правите украшения.

Ако си правите от време навреме – добре, но ако насочвате цялото си внимание към накитите, може и да изгубите
съпруга си, той може да напусне Сахаджа Йога. Това ще е „добрата” карма, която ще си създадете. Отсега нататък
никой не бива да си прави никакви украшения без Мое разрешение. Сега ще имаме пуджа.
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Днес е велик ден, защото Денят на Сахасрара съвпада с Деня на майката.

Мисля, че това събитие е много Сахадж и трябва да разберем именно как Сахасрара и майчинството са свързани.
Сахасрара определено беше отворена и Майка трябваше да го направи, защото в миналото хората, които идваха на
Земята, да ги въведат в централната пътека, да ги изведат на правия път към духовно извисяване. Те опитаха по
всякакви начини, Говориха за това и много книги се появиха от това. Но вместо всички тези книги да създадат
религиозни и духовни хора с обединена същност, те оформиха хора, настроени един срещу друг. Това беше абсурд,
абсурдно нещо, но се случи. Така с всички онези написани книги, Така се разиграваха игри, ориентирани само към
властта и парите. Когато гледаме резултата от всички тези религии, оставаме с чувството, че е нулев. Те говорят за
любов, говорят за състрадание, но то е с определена цел. Понякога всичко се превръща в една политическа игра,
защото те все още смятат, че трябва да държат властта в свои ръце - не духовната, а светската власт, за да могат да
господстват над целия свят. А това господство така започна да работи в човешкия ум, че имаше много войни,
убийства и всякакви подобни.

Поради това всякакви илюзии, всякакви недоразумения и самоналожено невежество трябва да изчезнат. Истината не
е остра, не е груба, не е трудна за разбиране. Хората си мислеха, че Истината трябва да е нещо много вредно или може
да е много жестока или че може да създаде проблеми между хората. Не бива да е така. Хората имат характерната
особеност да започват, да използват неща за неправилно отношение, за грешно послание Често срещано явление
сред човешките същества е желанието да имат власт над другите хора. Наблюдавала съм го в собствената си страна,
когато хората искаха да има отделни нации. Просто малко на брой хора искаха да бъдат велики в своя собствена
страна. Те не желаеха да живеят в страна, където няма да се издигнат до такава висота. Така че разделиха тези
страни и правейки го, забелязах, че след това всички тези страни страдат, много страдат. Нямат развитие, имат
финансови и всякакви други проблеми, а страната-майка страда, защото другите проявяват враждебност Той е
красив, развива се, узрява и ражда семена.

Но да предположим, че откъснете цвета и го вземете. Какво става? Дървото без съмнение се лишава от него, но
най-важното е, че цветът загива. Някои хора постъпиха по същия начин и когато го направиха, виждате какъв е
резултатът - хората, които се опитаха да имат своя собствена страна, област, бяха убити, избити, малтретирани, а
някои от тях са в затвора. Затова трябва да се научим да бъдем едно цяло. Ако след Сахаджа Йога, след получаване
на Реализация, не разбирате посланието, че всички ние трябва да бъдем едно цяло, една цялост, едно единствено тяло
- ако ние не можем да разберем това, ако се отъждествявате с други неща, тогава във никакъв случай не сте
израстнали, не сте съзрели. Много важен момент, който човек трябва да разбере в деня на Сахасрара, е, и действат в
областите, където са разположени чакрите, и така постигат резултати. Всички тези седем чакри, стават едно цяло, бих
казала, че са в унисон. Осъществява се пълна интеграция в тях, защото са ръководени от седемте основни чакри,
както можем да ги наречем - можем да ги наречем с разни имена - затова всички ваши чакри се интегрират.
благословени и от Божествената сила, веднага се интегрират, като наниз от перли, както се казва.

Но те са нещо повече, по-голямо от това. сякаш няма различия в тяхното проявление. Да предположим, че имате
чакра, която не е наред. Нещо не е наред на физическо, умствено и емоционално ниво, каквото и да е. Другите чакри
се стараят да помогнат на болната чакра, така че личността да еволюира не можете да се интегрирате навън. А да се
интегрирате отвътре е такава благословия в Сахаджа Йога, че човек, получил тази Реализация, става личност, която е
над обикновената. Тя просто изоставя толкова много неща, от които човек трудно се отказва. Всички тези седем
чакри, които имаме в нас, са ръководени в унисон от тези питхи. Помощта, която идва от този унисон, помага на
всички чакри да се интегрират напълно. Положението е такова, че ние не сме интегрирани, защото умът ни върви в

http://amruta.org/?p=21424


една посока, тялото ни - в друга, Не знаем какво е подходящо да правим, кое е най-доброто. Но след Реализацията, в
светлината на Духа Например, след Себереализацията може да съдите за хората по техните вибрации.

Не е нужно да използвате ума си за това, само въз основа на вибрациите веднага узнавате какво не е наред с вас и с
другите. Така тук има двойно усъвършенстване - първо, виждате собственото си същество, собствената си същност,
себепознанието идва във вас; и второ, можете да разберете какво са направили другите. Ако някой не е Сахадж, а
претендира, че е такъв, лесно можете да разберете, че той не е Сахаджа, че поведението му не е Сахадж. Затова
най-доброто за всички нас е да получим тази интеграция, която напълно изработва нещата вътре в нас. Не бива да
бягаме от нея, а да приемем, че каквито и недостатъци да сме имали, каквито и грешки да сме правили, каквото и
грешно мислене да сме имали, по каквито и разрушителни пътища да сме поемали, всичко това трябва да изчезне,
защото сте Сахаджа йоги. Сахаджа йогите имат специална задача за изпълнение. които работят за власт и влияние.
Не сте това. В Сахаджа Йога вие работите за еманципацията на човечеството. И така, цялата работа се състои в това,
че Сахасрара е глобална област, в която ние навлизаме.

Затова всички второстепенни неща като раса, страна, религия и всички други изкуствени барие¬ри между хората Това
трябва да се случи с всички Сахаджа йоги, когато са заедно. Те трябва да разберат, че ние не сме Тъй като знаете
какво става в Кали Юга, Но онова, което е светлината на Духа, ще ви покаже Започвайки направо със самите вас,
просто виждате за голямо ваше забавление, Не е трябвало да го правите, но сте го правили, са вършили всичко това
поради невежество. Но сега вашата Сахасрара е отворена. В отворената ви Сахасрара вие получавате, С това
приемане, да го наречем, захранване на вашата Сахасрара толкова много погрешни неща и сте разбирали неправилно
хората. Понякога това ви отвежда твърде далече от самите вас. Но щом тази светлина дойде и захрани Сахасрара, вие
ясно разбирате какви грешки сте правили спрямо самите вас. а и грешките на обществото, в което живеете. Виждала
съм, че веднага след като хората полу¬чат Реализация, Друг ще каже: "Майко, бях голям голям патриот, но сега
разбирам какво е патриотизъм.” Всеки започва да вижда своя произход, А щом веднъж се откажете, повече не се
отъждествявате с тези неща. И това е толкова спонтан¬но събитие. Единственото нещо е, че трябва да се научите да
бъдете спонтанни.

Но онова, което откривам, е, че макар в Сахаджа Йога хората да са вън от тази илюзия, Не бива да допускате това. И
това е само защото хората не медитират. Ако се каже „Трябва да медитирате”, хората смятат, че това е вид ритуал или
вероятно някакъв стил в Сахаджа Йога. Не! За вас медитацията означава да навлезете дълбоко в себе си, да
постигнете всичко, което вашата Сахасрара иска да ви даде. Да достигнете тази висота на необвързаност и разбиране
става само чрез медитация. и се установява в Сахасрара, в съзнание без мисли. А после реалността на Сахасрара,
кра¬сотата на Сахасрара започва да се излива във вашия характер, във вашия темперамент. Трябва да медитирате
искрено, а не просто, за да станете по-добре или защото „така трябва”. Медитацията е много важна за всички вас, че
да възпримете красотата на тази ваша чакра.

Ако не използвате вашата Сахасрара по този начин, след известно време ще установите, че тя се е затворила, ще
изгубите вибрациите си Затова много е важно да медитирате. Ведната мога да разпозная човека, който медитира, от
онзи, който не го прави. Човекът, който не медитира, все още си мисли: да се обогатите с красотата на Реалността.
Така например, за себе си бих казала, че това, което направих, е, че съумях да открия метод всички хора стават
Сахаджа йоги. Не! Сигурно сте видели, че по време на вашите програми Причината за това е, че не медитират. Без
медитация вие не разбирате кое е най-добро за вас. че ще медитирате всяка нощ, всяка вечер, може би и сутрин.
Винаги когато е възможно, ако навлезете в медитативно състояние, Тогава онова, което е добро за вас, за вашето
общество и страна, всичко това е извършвано от тази Божествена сила. Не бива да подчинявате Божествената сила,
не бива да й нареждате, не бива да разпитвате.

Докато вашата Сахасрара не се от¬вори, всички благословии на Божественото не могат да стигнат до вас, не могат. но
вашето развитие е въз¬можно само когато медитирате и когато вашата Сахасрара е напълно отворена, отворена за
Истината. Истината е, че Божествената сила е състрадание, Любов. Тя е Истината. Но това не е истината, която имате
само за собствените ви деца и семейство – обвързана. Обвързаната любов не е Истина. никога няма да ви¬дите



добрите страни на този човек. Но тази любов е напълно необвързана личността му ще се усъвършенства, нещата ще
му потръгнат и животът му ще се промени. Обвързването може да е от всякакъв характер. Например, може да сте
обвързани към вашата страна, към обществото, към семейството ви, към всякакви неща.

Но когато Сахасрара се отвори, вие се научавате едно нещо - необвързаност. Става така, че сте необвързани.
Всъщност в Сахаджа Йога не вярваме в хората, които бягат Работата не е в това. близо сте до тях, но сте необвързани.
Това е състояние на ума, което постигате, когато Сахасрара се отвори. В това състояние се занимавате с хората,
справяте се с проблемите и ситуациите, което никога не може да ви даде пълно прозрение какво се случва, каква е
истината за всяка ситуация. Така че тази необвързаност помага. Най-великото нещо на необвързаността е, че не сте
засегнати. Няма нужда да казвате: „Майко, Вие не се засягате, затова как можете да съчувствате на някого? Защото
ако съчувствате на даден човек, само тогава можете да решите проблема му”.

То не е истинско чувство, защото не помага. Човекът плаче, вие също плачете; човекът има неприятности, и вие имате
неприятности. А това не помага на този човек, нито пък на вас. Така че да сте необвързани по никакъв начин не
означава, че не съчувствате на другия. Вие на¬истина съчувствате. Усещате агонията на този човек, тревогата му, Но
това ваше чувство е толкова необвързано, че Всепроникващата сила поема нещата в свои ръце. в способността на
Всепроникващата сила. Щом станете необвързани, кажете: „Направи го Ти” и толкова. Щом кажете: „Ти ще го
направиш, Ти си Тази, която ще го направи”, всичко се променя напълно. Защото прехвърляте всички ваши
отговорности, всички ваши проблеми на Божествената сила, която е толкова могъща, толкова способна, която може
да направи всичко.

че вие ще го направите, тогава Божествената сила казва: „Добре, опитай си късмета”. нещата ще се получат. Имаме
всякакви проблеми в Сахаджа Йога, че техният брой е малък - тогава се чувстваме много гузни. Защо да се тревожим?
Когато имаме Божествената сила на разположение чрез нашата Сахасрара, Защо да мислим за проблема? Просто го
оставете на Божествената сила. което е много трудно за хората, защото те живеят с тяхното его и с техните
обуслсвености - та ако обвързаността към всички тези неща си отиде, тогава онова, което вършите, е просто да
оставите нещата на тази Сила. Кришна е казал в своята „Гита”: „Сарва дхарманам паритйаджйа мамекам шарана
враджа. Забравете всички ваши дхарми”. Под дхарма Той има предвид „природата и поведението” на съпругата, на
съпруга, на членовете на обществото.

Всички те си имат собствена дхарма. Но Той казва: „Оставете ги. Оставете ги на Мен и Аз ще се справя.” „Именно
Божествената сила ще реши нашите проблеми”. За човешките същества това състояние е много трудно, а то може да
бъде постигнато само чрез медитация. С това Аз не казвам да медитирате с часове, не е необходимо. Но с пълна вяра
всебе си и в Божествената сила, Ето това трябва да постигнем. То е възможно както за мъжете, така и за жените. А да
не мислите: „Как можем да го постигнем, Майко, в крайна сметка?” Неуверените в себе си хора не могат да свършат
нищо, а отдадените и онези, които мислят, че могат да го направят, ще успеят да прехвърлят цялата си сила на
Божествената сила. Просто оставете нещата на Божествената сила. Да предположим, че имам лека кола, която може
да Ме вози.

нито ще я бутам отзад. Просто ще седна в нея и ще я ползвам. ако вашата Сахасрара е абсолютно, изцяло по¬топена в
нея, ще бъдете удивени как нещата се изработват сами. Ще ви дам за пример един Сахаджа йоги, който вече не е
между живите. Той беше рибар, обикновен рибар, но бидейки образован човек, Когато излезе, видя, че небе¬то е
покрито с облаци, които скоро щяха да се излеят и да създадат неприятности. Той много се разтревожи какво ще се
случи. Тъй като неговата Сахасрара беше много отворена и чиста, си каза веднага: да спре всичко това. Не искам да
вали и да имам никакви проблеми, докато не се върна в къщи и не легна да спя.” “Майко, облаците останаха през
цялото време, но дъжд не валя, нищо не се случи, нямаше никакъв хаос”. Той отиде с лодка до друг остров, свърши
работата на Сахаджа Йога и се върна. А после, когато си легна да спи, едва тогава Така че природата, всеки лист,
всяко цвете, всичко е изработено чрез Божествената сила.

Затова не бива да имаме егото, че сами можем да вършим нещо, не сте израстнали мно¬го в Сахаджа Йога. Но за вас



не би трябвало да е трудно да израснете в Сахаджа Йога, защото имате указания. Хората, които някога получиха
Реализация, бяха малко на брой, но колко много трябваше да се борят те. Без някой да ги направлява, без да им
помага, без да им казва какво могат да постигнат. Те виждаха целия свят от друг ъгъл, както и вие, но те не бяха
объркани, а имаха увереност в себе си. постигнати в процеса на медитацията. А някои от книгите, които написаха, са
прекрасни. Много е учудващо Човек не може да разбера - те нямаха кой да ги напътства, винаги се стараеха да се
гри¬жат за своята Сахасрара. Мислите идват през цялото време, защото човешкото същество от раждането си
реагира на всичко, реагира на това или онова. и да остане трайно в Сахасрара.

Затова човек трябва да разбере какви мисли го спохождат. Щом започнете да си задавате тези въпроси, мислите
започ¬ват да изчезват. Те идват от две посоки: едните - от егото, другите - от вашите обусловености. че не позволяват
вашата Агнйа да бъде прекосена. Първата е за обусловеностите - когато ги имате, вие сте обладани от такъв страх, че
не бива да правите това или онова, че това или онова не е позволено. Това са обусловеностите. Те могат да бъдат
много видове. А егото ви говори: и постоянно се преплитат. Така че е важно да навлезем в съзнание без мисли, по
който Сахасрара може да бъде захранена от Кундалини. Иначе Кундалини не може да мине, не може да премине.

За целта, както ви казах, има две биджа мантри: едната е хъм, а другата е кшъм. Ако сте обусловени, вие сте уплашени
В наши дни хората се обрисуват по следния начин, казвайки: „Аз съм екстроверт”. Друг казва: „Аз съм интроверт”. А
трети – „Аз съм хипи... Аз съм това, аз съм онова”. Могат да си приписват всякакви неща. Но всички тези идеи идват
отвън, а не отвътре. За да стигнете до вътрешната, до по-фината страна на вашето същество, трябва да позволите на
Кундалини да премине през Агнйа. в днешните времена и за тази цел трябва да медитирате. Ако можете да
медитирате с пълна вяра в себе си, и когато Агнйа се отвори, с учудване ще разберете, че вашата Сахасрара просто
чака да ви прехвърли, Връзката на вашата Сахасрара със Всепроникващата сила се установява и така с учудване ще
разберете как всичките седем чакри работят за вас, как ви помагат, как се стремят да ви дадат истинското познание
за всичко. Истинското познание, което получавате, носи голяма радост.

Не е нужно да четете никакви книги за него. Във всяка ситуа¬ция, във всеки човек, във всяко цвете, Веднъж видели я,
егото ви започва да изчезва; щом си кажете: „Това си Ти. Ти вършиш всичко.” Но когато я заколят и от червата й
приготвят струни за почистване на памука, тогава тя казва: „Ту-хи, ту-хи - ти си, ти си, ти си.” че трябва да станете, да се
разтворите в тази Божествена сила. Аз бях само една капка и паднах в океан на съзнанието на Божествената сила,
която поема нещата в свои ръце и ги изработва.” Това ще ви помогне много да станете чудесни Сахаджа йоги.
Развивате лечителски сили, но не се възгордявате от това; развивате силите да събуждите Кундалини, но не се
възгордявате от това; развивате толкова много творчески сили и не се възгордявате. Но най-великото нещо, което ви
се е случило, е, че ставате глобална личност. проблемите на всяка друга нация. Защото другите могат да искат да ги
из¬ползват за собствените си цели, за медиите или за нещо друго. А вие искате да видите тези проблеми реше¬ни. че
каквото и да ви безпокои, то веднага бива поето и започва да се изработва.

Много, много проблеми са били решени от Сахаджа Йога, а също така могат да бъдат решени на световно ниво. то
ставате нещо като носител или може да станете канал за действие на Божествената сила, защото сте чисто глобална
личност. Не сте обвързани с разни неща, а сте една чисто Сахаджа личност, която може да бъде използвана много
лесно от Божествената сила. трябва много да внимаваме с някои неща, които са в нас. На първо място е гневът.
Гневът е най-лошото нещо в нас. Гняв срещу какво? Има хора, които говорят така: „Много ме хвана яд.” Гневът е
признак за пълна глупост, абсолютна глупост. Не е нужно да се ядосвате на никого, С гнева вредите на себе си, с гнева
си разваляте цялата ситуация. Така че няма полза изобщо да се ядосвате за нещо.

Но ако се случи нещо, което ви ядосва, трябва да се успокоите и да видите за себе си Самото разбиране ще помогне за
решаване на проблема. Преди всичко трябва да осъзнаете, че сте специални личности, че вашата Сахасрара е
отворена чрез тази изцяло Божествената сила, сякаш сте влезли в сферата на Божественото. Вие сте високи гости в
този велик двор на Божието царство. Не сте обикновени хора. И щом разберете защо имате Сахаджа Йога и защо сте
получили Реализация, значи има нещо спе¬циално. Но това не бива да ви създава никакво его. Това трябваше да ви
се случи не заради егото, а за да разберете, че трябва да изиграете вашата роля в ръцете на Божественото. Бих могла



да обясня тази игра по следния начин: да речем, вие сте художник, а четката е в ръцете на художника; но четката
никога не си мисли, че прави нещо. Художникът е този, върши всичко. По същия начин, когато сте едно с
Божествената сила, Той е този, който управлява.” А кой е художникът?

Това е Божествена¬та сила, която ви обича и я е грижа за вас, Ще се учудите, получила съм толкова писма от хора, на
които Сахаджа Йога е помогнала и как в нужния момент са получили помощ. Как са били спасени, когато са били на
границата на пълното унищожение. Толкова много хора са Ми писали, защото ако сте едно с Божественото, То се
грижи за вас. Ако искате да се унищожите, То ви дава свобода, пълна свобода. Ако искате да се погубите, направете
го. Ако не искате да приемете Божествената сила, добре - не я приемайте. Имате пълна свобода да правите със себе
си каквото пожелаете. Това е едно от нещата, които ви е дала, и затова трябва да обуздаете тази свобода и да
уважава¬те Божествената сила. Харесва ми този Ден на майката днес, бих казала,че също е ден на Майка, защото
мисля, че само една майка може да изработи нещата по този начин. Трябва да имаме много търпение с хората.

Видях, че великите инкарнации, които дойдоха, просто изчезнаха. Живяха за кратко, много кратко време. Една бе
разпъната на около 33 години, а друга /Гйанешвара/ прие самадхи на 23 години, Не можаха да разберат, Мисля, че
загубиха своята увереност или вероятно сметнаха, че е безполезно да работят за такива хора. Така възприеха идеята,
че е по-добре да изчезнат. Тя ще продължи да полага усилия и да се бори за детето си. Тя се бори до края, за да види
как детето получава всички блага. А това търпение, тази любов и прошка са присъщи за една майка, Не заради
някакви постижения, голямо име или, както се казва, за награда или нещо подобно. Не, тя го прави, просто защото е
майка. Това е признакът за всяка майка, ако е истинска майка: поне за собствените си деца ще се напъне, ще работи
ден след ден и ще се постарае да спаси детето си от беда. Но Сахаджа Йога е едно много по-голямо семейство, а за
целта вие наистина трябваше да бъдете създадени чрез Принципа на Майката.

и те свършиха чудесна работа, постигнаха резултати като войни. Помислих си, че няма смисъл да се установява
дхарма, а по-добре е първо да им се даде Реализация. автоматично стават дхармични. не знаят как да я понесат, не
могат да я възприемат. Затова най-добрият начин Щом светлината на Духа дойде, в тази светлина те виждат всичко
ясно и тогава проблемите изчезват. Но по-късно той беше поет от хора, които не желаеха да говорят за Майката,
защото самите те не можеха да оправдаят начина, по който са се държали. Така че те казаха: „По-добре да не се
говори за Майката”. Също така, напредничавите, зрели хора, които бяха истински инкарнации, действител¬но
говореха за Майката през цялото време, но все пак това бяха само думи. Сега нещата трябва да се изработят, както
една Майка би го сторила. Майчинските качества трябва да са повече от бащинските - да няма амбиции и
конкуренция, да няма завист, нищо подобно.

и израстнат в тяхната духовност. Ако това е единственото ви отношение, с учудване ще забележите кол¬ко сте
удволетворени, а наистина да се случва, да се осъществява в нас. Така че това качество е от полза Но също така вие
трябва да коригирате. Има начин да се коригират други хора, които идват не от Божествения, а от нормалния свят и е
трудна задача да се коригират. Някои хора са избухливи, не могат да го понесат. Няма значение, трябва да им
простите. Най-добре обаче е да се концентрирате върху простодушни хора, които са любящи, обичливи, Начинът, по
който се отнасяте към другите, трябва да е майчински. не открих описание на връзката между майка и дете, как
майката гледа детето, как то върви, как пада, Всички тези красиви сцени са описвани, но не и в западните страни. Не
зная, мисля, че там не са разбрали същината на всичко това. вниманието на майката - колко любяща и мила е тя,
колко е толерантна А не използва грешките срещу детето и не го тревожи.

Понякога трябва да го коригирате, да му кажете. И ако му се каже в подходящото време и на подходящото място,
детето разбира същината на въпроса, какъвто и да е той. Тя прощава непрекъснато и дава увереността: „Аз имам
Майка. Нищо не може да ми се случи”. които получават Реализация от вас. А понякога са избухливи. Срещала съм
всякакви хора. Но единственото нещо, което е постигало резултати, е чистата любов. Чистата любов няма качеството
да очаква нещо. Но в Божествената работа не бива да се обвързвате с този човек.

Да предположим, че някой не е на нужното ниво - Не е нужно да тичате подир един човек, нито да се обвързвате към



него, нито да го карате да се страхува. Има едно нещо, което усещам, и то е, че всички Сахаджа йоги чувстват, че Аз
съм тяхна, което е факт. трябва да знаете, че Аз съм ваша Майка и че какъвто и проблем да имате, винаги можете да
споделите с Мен. Но понякога усещам на какво ниско ниво са хората по проблемите, които Ми поставят. Мисленето
им е толкова низко. За какво Ме молят те? Например, отивате при някой цар и го молите, да речем, да ви даде половин
долар. Какво ще каже той: „Какво става с този човек? По същия начин чувствам, че когато молите за нещо вашата
Майка, то трябва да има стойност, висока стойност. Трябва да има стойността на пълно удволетворение.

Когато молите за нещо, то трябва да ви носи пълно удволетворение. Но съм виждала хора, които така се молят за
такива дреболии, че понякога си мисля: „О, боже, как събирам такива хора около Мен, които желаят нещо много
дребно, много посред¬ствено, много блудкаво? !” Тя ще ви свърже с хора, с такива хора, че се изумявате как работи.
Посетих Турция и опитът Ми с тази страна доказа това без никакво съмнение. са поели съвсем неочаквано по пътя на
Сахаджа Йога. Не мога да разбера как я приеха. На програмата след публичната имаше поне 2000 души имаха толкова
много хора, които продължиха да ги посещават. Е, може това да е една много объркана страна с фундаментализъм,
който работи много активно, и един – да кажем - разрушителен имидж. Всяка страна го има. Но в някои страни – не
зная как - се появява този проблясък и щом станат Сахаджа йоги, хората нямат проблеми.

Нямат проблеми за нищо, Във всяка страна има проблеми, има хора в тях, които не са на много високо ниво, Чувствам,
че в някои страни големите търсачи може да са се изгубили. хипарство и всякакви такива глупости. Най-зле от всички
е Америка, която съвсем е затънала в погрешно търсачество, и е трудно да се открият търсачи, които търсят в
правилната посока. не функционира добре, или за места, където са постигнати добри резултати. А трябва да мислим
глобално, че Сахаджа Йога расте То е едно изключително рядко общество, каквото не е съществувало досега. Имаше
един-двама суфи тук-там, една-две реализирани души тук-там, които само страдаха. И през целия си живот бяха
измъчвани, никой не ги погледна. Имах големи надежди за Махаращра, но съм толкова разочарована, защото хората
там измъчваха всички тези велики светци толкова лошо, по толкова долен начин, че – мисля - все още си плащат за
това. чувствам, че техните карми не са добри. Защото хората там бих казала, че това е развалено място – станаха
толкова развалени.

Въпреки че Сахаджа Йога съществува там, без съмнение, Но сега хората на север поеха пътя на Сахаджа Йога,
изненадващо е. И където и да се появи, нека я приемем. Където пък не се появи, да не се чувстваме зле от това. Какво
можете да направите? Не може - образно казано - да счупите главите им, заради Сахасрара. И с вашата майчинска
любов, Това може да не се слу¬чи в една и съща степен във всяка страна, но съм сигурна, както го чувствам, че
вероятно пунйа на тези велики светци ще изработят нещата дори там, Но най-важното нещо е вашата Сахасрара. Само
вашата Сахасрара може да отрази светлината на Божественото. Трябва да медитирате, за да я обогатите, Не е нужно
да изпълнявате много ритуали, а да медитирате, а също да си правите бандан когато излезете навън, дори днес мисля,
че има нужда. Защото все още Кали Юга създава разни страдания, а Сатйа Юга се старае да навлезе. Ние сме тези,
които ще подкрепяме, ще се грижим за Сатйа Юга. е много важно.

Много е важно!. независимо от това кога се връщате в къщи; да го правите сутрин или вечер, по всяко време. Ще
разберете, че медитирате, когато сте в съзнание без мисли, тогава ще разберете. Няма да реагирате, защото сте в
съзнание без мисли. Няма да реагирате, а когато няма никаква реакция, с учудване ще раз¬берете, че всичко е
Божествено. Веднъж щом сте напълно в съзнание без мисли, До такава степен, че Божественото поема в свои ръце
всяка ваша дейност, всеки момент от живота ви, грижи се за вас и вие сте напълно уверени, вие сте едно с Него и се
наслаждавате на благословиите на Божественото. Не зная какво да правя с всички тези деца тук. Могат просто да
излязат на сцената
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В Русия хората са някак с много по-отворен ум.

И не само това - особено учените са с много отворени умове и бяха потискани много, така че се опитваха да открият
най-фините неща; не е само да разкрият повече за химикалите или за някои физични свойства на светлината, но
искаха да навлязат в по-финото ниво. Те дори са открили, вече откриха една голяма част от знанието за аурите -
аурите около ръцете и аурите около тялото. Направили са толкова много проучвания, а откритията им са приети
навсякъде по света. Но мисля, че този човек е специалист, защото е много известен, много добре познат и заема
много висока длъжност. Казваше, че трябва да ръководи 115 организации; много смирена и много приятна личност.
Когато излезе с откритието си, Аз бях някак много щастлива, защото ако нещо е научно доказано, никой не може да го
оспорва. Той вече е написал книга с всички алгебрични изражения на това, което е искал да докаже. И казва, че има
вакуум, че отвъд съзнанието съществува вакуум и само в този вакуум можете да познаете реалността. И щом веднъж
всичко това стане реалност, то е наука и ето как се е превърнало в наука. Той показа толкова много от Моите снимки,
особено тази, където от Моята Сахасрара излиза огромна енергия, когато сме на един кораб.

Той каза: „Тя е Източникът на цялата космическа енергия”. А именно това е Ади Шакти. Тя е тази, която създава
всичко. Цялата атмосфера, която познаваме, е много изкуствена, но когато разберете какво е направила Тя... Първото
нещо, което прави, е да - в Моята книга съм описала всичко това, но бих искала да ви го кажа - първата Й проява е в
Лявата страна, бих казала. Това е проявлението на Махакали. Тя е отишла в системата на Махакали, Лявата страна, и
там е създала Ганеша. Шри Ганеша е създаден поради Неговата чистота, невинност и благоприятност и това трябваше
да бъде създадено преди Тя да сътвори вселената. Първото нещо, което прави Тя, е да създаде Шри Ганеша и тогава
Той се установява. След това Тя се издига, разбира се в тялото на Вирата и после се завърта и се издига по Дясната
страна, в обратната посока; и там Тя създава всички вселени, светове, или както ги наричате, бхувана. Има 14 бхувана,
което значи, че много, много вселени правят една бхувана.

И Тя сътворява всички тези неща в Дясната страна. След това се издига и после се спуска надолу, създавайки всички
чакри, Ади (първичните) чакрите или питхите. Спуска се надолу, създава всички питхи и тогава се установява като
Кундалини. Но Ади Шакти не е изцяло Кундалини, можем да кажем - Кундалини е част от Нея. Останалата работа е
много по-голяма от това. Така че цялата, както я наричаме, остатъчна енергия - тоест след като е преминала цялото
това пътуване - чак тогава се връща и върви като Кундалини. Заради Кундалини и чакрите Тя създава области в
тялото, които наричаме чакри. Първо Тя създава чакрите в главата, които наричаме питхи на чакрите, и тогава се
спуснка надолу и създава тези чакри, които са в тялото на Вирата. След като е станало това, Тя сътворява човешките
същества, но не директно, а Тя преминава през процеса на еволюцията и ето как започва еволюционният процес. И
после това започва да се развива от малките съвсем микроскопични организми във водата, и започва да еволюира.

Когато създава водата, създава също и всички вселени, и избира Майката Земя като най-доброто място, на което да
развие еволюционните Си процеси, и тук прави това малко микроскопично нещо. Разбира се, писала съм за всичко
това и когато книгата Ми излезе, ще можете да видите как първо водородът, въглеродът и кислородът и всички тези
неща са се смесили и как азотът влиза в действие, и как започва жизненият процес. Всичко това ще бъде описано в
книгата, която ще пиша. Имам предвид, че е почти готова, но има още няколко чакри, с които да се справя. Има едно
нещо, вижте, и то е, че каквото и да напиша, хората няма да се съмняват. Те ще знаят, че научен факт и че каквото и да
казвам, то е научен факт. Да се вярва в ... даже в Майката, в Ади Шакти беше невъзможно. Вие сигурно ще се учудите,
че особено в християнската религия споменаването на Майката някак се избягва. После в исляма същото се избягва
споменаването на Майката. Има пълно отрицание на Майката... Единствено в индийската филисофия Майката
съществуваше и индийците всъщност боготворят Шакти.
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Така Тя беше запазена и поддържана в това положение - хората да имат цялостна представа за Принципа на Майката,
който е работил всичко. Следвайки този Принцип на Майката, хората в Индия са наистина убедени, че именно Майката
е тази, която прави всичко и поради това в Индия, бихме казали, има много сваямбху, т.е. неща, които са сътворени от
Майката Земя. Например, знаете, че в Махаращра има място на Махакали, Махасарасвати и Махалакшми, също така
имаме място на Ади Шакти. Тези от вас, които са били в Насик, трябва да са видели Чатуршринги. Колко от вас са
били в Чатуршринги? Добре. Чатуршринги представлява Ади Шакти – Ади Шакти, която е четвъртото измерение на
тази Сила, която ви дава извисяването. А накрая само през канала на Махалакшми вие получавате вашата
Реализация. Всичко това е процес, всичко беше създадено от силата на Ади Шакти.

Това е страхотна задача. Предишните не бяха трудни, понеже да се създаде природа беше много лесно. Майката Земя
е едно с Ади Шакти, цялата атмосфера е едно с Ади Шакти, всички елементи са едно с Ади Шакти, така че Тя можеше
да сътворява всичко това без никакви трудности. Но когато се появиха човешките същества, те получиха свободата
си. Единствено те, бих казала, сред всички видове попаднаха в майата на мисленето и да имат его в себе си. С това его
майа работеше върху тях, бих казала, и те забравиха за Принципа, който създаде Вселената, взеха го за даденост.
Почувстваха, че това е тяхно право да са тук и че това е тяхно постижение и че те са собствениците на всичко. Това
заработи толкова силно в умовете им, че хората нахлуха в другите страни, унищожиха толкова много народи, а никога
не се почувстваха зле от това. Цял живот си мислеха как да нападат другите, да ги контролират и да вършат всякакъв
вид вредни неща. Но никога не се замислиха или интроспектираха, за да видят, че това, което вършат, е много, много
погрешно и не бива да се прави.

Поради свободата, която имат, в света има такава суматоха. А хората, които отговорят за важните дела, са
изключително жестоки и нямат чувства към останалите. И това се е случвало толкова много пъти на тази земя. Сега
Сахаджа Йога е започнала. И след като Сахаджа Йога е започнала, имаме и Сахаджа йоги, които сега получават
благословиите на Ади Шакти директно. Но все пак трябва да се каже, че също сред Сахаджа йогите нямаме хора,
които бих нарекла много добре съзрели. Те са Сахаджа йоги, някои от тях, само защото това е мода; може и да
изглежда по-добре от техния ъгъл или от егоистичната им гледна точка, или каквото и да е. Това е много неправилно.
Ако сте в Сахаджа Йога, трябва да знаете, че сега сте отговорни за целия свят. Вие сте единствените хора, които са
излезли напред, вие сте единствените, които са постигнали нещо. И при тези обстоятелства би трябвало да се
държите по начин, който подобава на голям светец или реализирана душа.

Но понякога откривате, че те се държат по такъв начин, че понякога е шокиращо. Нямат уважение към себе си или към
другите и цялото им поведение е много странно. Някои от тях са ориентирани към парите, а други са ориентирани към
властта. А онези, които са ориентирани към властта, са по-опасни, отколкото ориентираните към парите, мисля,
защото ориентираните към властта се опитват да донесат лошо име на Сахаджа Йога. Те много обиждат, доминират и
са ужасни хора. Цялото им поведение е насочено към постигането на власт в Сахаджа Йога и пробват всякакви
трикове, за да постигнат тази власт. И за известно време излеждат добре, но след известно време ще откриете, че
изчезват от полето на Сахаджа Йога. Тече много голям пречистващ процес. Трябва да разберете, че сте дошли в
полето на много високо съзнание, където сте в контакт с Божественото. И ако тук се държите като обикновени хора,
които нямат божественост в себе си, колко дълго ще продължите така?

Затова е много важно да се опитвате да медитирате, да развивате себе си и да станете наистина много добри Сахаджа
йоги. На някои места имаме голям късмет. В някои страни имаме голям, много голям късмет. Но в други страни
откривам, че хората са направо глухи и неми. Не могат да разберат Сахаджа Йога. За Моите програми идват, но след
това просто изчеват. че за това също са отговорни Сахаджа йогите, Начинът, по който действат, по който искат да
вършат Сахаджа работата, не е Сахадж. Определено има нещо погрешно в цялата работа, заради това не се получава
по същия начин, както става на много други места. Трябва да ви кажа, че всичко е тук, Ади Шакти е тук и всичко това
се е случило чрез Ади Шакти. Но по-нататъшната работата трябва да бъде извършена чрез вас, хората, защото вие сте
каналите и вие сте тези, които трябва да трансформират хората.



Всеки би трябвало да разбере и да знае на колко души сме дали Реализация. Трябва да помислим какво сме
направили за Сахаджа Йога. Веднъж пътувах със самолет и така се запознах с една жена, която седеше до Мен, и беше
толкова гореща, че не можех да разбера защо. Тогава тя Ми каза, че е ученичка на един гуру и бидейки много горда от
това, започна да Ми говори за него и за разни неща. Бях изумена: виж ти каква жена, не беше получила нищо от него, а
Ми приказваше: „Дала съм му толкова много пари, направих за него еди-какво си.” и всякакви такива. А нямаше нищо
(от него) и въпреки това разказваше на Мен, една непозната личност, за този гуру. Но в Сахаджа Йога съм забелязала,
че хората са по-скоро срамежливи. Не искат да говорят открито за Сахаджа Йога на другите, което е много
неправилно, което правите, защото вие сте отговорни за тази работа. На вас ви е дадена Реализация – разбира се, вие
сте били търсачи, всичко е наред - но всички вие трябва да се опитвате да давате Реализация на другите. Трябва да
отбележа, че мъжете са някак по-динамични и повече изработват нещата.

Жените в Сахаджа Йога все още не са достигнали това ниво, на което би трябвало да бъдат. Те трябва да са
по-чувствителни към това и да го изработват. Наистина, те могат да го прават, но единственият проблем е, че имат
някои дребни проблеми, за които се тревожат, мисля. Винаги получавам писма от жени, които Ми пишат, че това не е
добре, онова не е добре, оплаквайки се през цялото време. Вече Ми омръзна от техните писма и намирам за
безполезно да ги чета. Така че трябва да ви кажа всичко, което е важно, и то е, че тъй като мъжете са по-динамични, то
жените трябва да са още по-динамични, защото са шакти и Аз съм жена. Както казах, мъжете са по-активни и
по-динамични за Сахаджа Йога и не знам каква е причината жените да не са. Жените могат да трансформират толкова
много хора, да сторят толкова добро на другите. Могат да дават толкова любов и състрадание, понеже любовта и
състраданието са качества на майката, на жената. И ако жената няма тези качества, тогава е безполезно да е жена.

Ако през цялото време сте заети с разни повърхностни неща като мода, лице и така нататък, то цялото време е
пропиляно. Сега имате малко време. Получили сте Реализация и трябва да решите какво сте направили досега, какво
сте постигнали до момента. Трябва да кажа, че откривам да се развиват всякакви странни идеи в Сахаджа Йога. Като
хората да се захващат с определени ритуали. После предписват определени ритуали, говорят за тях, а това е вид
ориентация към власт. Те искат да потискат другите, да контролират и да плашат другите, и се държат така, сякаш
самите те са много по-добри. Някои от тях започват да приказват: „Матаджи каза така. Това са идеи на Матаджи.”
Посредством ориентацията си към власт си измислят различни неща и говорят така. Но попитайте ги: „На колко души
сте дали Реализация?” Първото нещо, което определено трябва да установите, е на колко хора сте дали Реализация.

Иначе само да говорите за другите, да ги критикувате, да говорите за недостатъците на Сахаджа Йога, които виждате
в Сахаджа йогите, бих казала, че това са много стари работи, които се случваха преди, а сега това трябва да се спре.
След като книгата излезе, по целия свят ще се знае за нашата работа и няма да бъдем предизвиквани повече. Но все
още трябва да видим за себе си дали сме постигнали този вид разпознаване и, после, би трябвало да сме на висота,
способността ни да стигнем дотам трябва да е на висота. Ние не бива да изоставаме. Например ако попитате някои
Сахаджа йоги, особено Сахаджа йогините, те не знаят много неща за Сахаджа Йога, не знаят за чакрите, не знаят нищо
за Божествата. Не знаят нищо, тогава как могат да бъдат Сахаджа йоги? Вие трябва да знаете за всичко това.
Единственото нещо, което не осъзнавате, е, че да сте Сахаджа йоги не е нещо външно, а е отвътре. Отвътре трябва да
имате този вид разбиране за чакрите, а също за Сахаджа Йога - как работи, как ви помага. Да предположим, че Аз съм
Източникът на тази енергия - като вие много добре знаете, че Аз съм - тогава и вие постигате своя източник на
съвършенство в работата ви с хората и в привличането им в Сахаджа Йога.

Това е много важна работа, която вие трябва да вършите - да привличате Сахаджа йоги в Сахаджа Йога. Откривам, че
някои хора все още изостават твърде много и е много учудващо, че те живеят в дадена страна, че са неделима част от
нея, а не се безпокоят за нея. При тези обстоятелства те ще бъдат обвинени: „Защо не направите нещо? Защо не
откриете начини и методи, за да убедите поне сънародниците си?” Сахаджа Йога е на прага на растежа, но не може да
расте само в една или две страни. Всички страни трябва да бъдат привлечени в Сахаджа Йога. Да можехме да
повикаме всички в Сахаджа Йога - ще е много добра идея. И после, имаме книги, за да убеждаваме хората; трябва да



им говорим за това. Но това, което откривам също в Сахаджа йогите, е, че щом започнат да разпространяват Сахаджа
Йога, егото им се надува и те си мислят, че са много велики Сахаджа йоги, че са велики лидери. Всички подобни
глупави идеи влизат в главите им, което е неправилно. Вие просто трябва да мислите по много смирен начин.

Колкото повече имате, толкова по-смирени ставате - като дървото, когато е натежало от плодове, то се привежда. По
същия начин и вие трябва да бъдете много смирени. Но това смирение понякога е много трудно, понеже културата на
Запада не е смирена - тя е култура на агресията, култура на доминирането. Досега хората там са били такива, и си
мислят, че поради доминирането са могли да ходят из целия свят и да постигат толкова много неща. Но какво са
постигнали? Нищо. В техните собствени страни ако погледнете, има наркомания. Защо хората трябва да взимат
толкова много наркотици? Освен това вършат всякакъв вид грехове, които даже не искам и да споменавам, но вие
знаете какво правят; докато в Индия, която е по-бедна страна, човек дори не може да си помисли за нещо подобно.
Такива неща стават около вас, така че открийте какво и къде не е наред, и как можете да го коригирате, ако можете да
им помогнете.

Всъщност сега, както ви казах, ще основа едни организации, които ще правят добро на хората. Но вие също можете да
се присъедините. Във вашите страни също можете да направите нещо подобно. Но първо трябва да се отървете от его
си. Вижте, само когато това се случи с вас, вниманието ви ще бъде стабилно. А това его е много простичко нещо за
вас, защото вие почитате Христос, а Той е този, който беше установен в Агнйа чакра. Всички вие почитате Христос, но
Неговото смирение липсва във вас; точно обратното е. Случва се навсякъде, че хората правят точно обратното на
това, което се проповядва в религията, вършат точно обратното. Например в индуизма - бих казала - във филисофията
му се споменава, че във всеки обитава Духът. Щом Духът е във всеки, тогава как може да има различни кастови
системи и как може някой да бъде по-висш или по-нисш? От друга страна, Христос е казал, че трябва да прощавате, да
простите на всеки и да се смирите.

А това, което човек открива сред християните, е, че те не познават смирението, те нямат представа от него. „Мъжете
са такива, жените са онакива” и после мъжете и жените продължават да враждуват. Не става въпрос някой да е
смирен, умиротворен и т.н. Много е изкуствено как се перчат, че са филантропи и разни подобни, но в сърцата им не
откривам да има някаква любов, някакво състрадание в истинския смисъл на думата. Когато боравим с реалността,
трябва да знаем, че не може да продължаваме да правим неща, които са изкуствени и заблуждават другите, а трябва
наистина да станем реалността. Веднъж щом станете това, когато наистина сте такива, само тогава сте завършили
работата, за която сте родени в точката на тези времена на цъфтеж. Иначе можехте да бъдете родени по-рано и да
бъдете нещо различно; но сте родени специално, така че осъзнайте вашата стойност, осъзнайте за себе си какво сте и
се опитайте го да разберете; имайте себеуважение и се опитайте да правите неща, които са много важни за вас като
Сахаджа йоги. Разбира се, вие си вършите работата и правите други неща, но ще бъдете изумени, че ако вършите нещо
за Сахаджа Йога, ще намерите повече време за всичко. Започнете ли да вършите работата на Бог, Бог върши вашата
работа. И ще бъдете изумени как имате толкова много време, за да правите правилното нещо.

Сега за вас е важно да се върнете и да интроспектирате, да видите за себе си. Сега е дошла самата Ади Шакти, но Аз
съм много семпла, на пръв поглед съм много обикновена, а също в поведението Си съм много, много смирена и
хората Ме вземат за даденост. Аз не правя нищо. Не искам да ви наказвам, не искам да правя нищо подобно. Но вие
сами се наказвате, сами ставате безполезни ако не се грижите за себе си и сами не израствате. Това откритие е
толкова велико, а този човек изобщо не Ме е познавал преди. Той е много ерудиран, но е много смирен. Това, което
Ми каза, е: „Само си представете, седя пред Създателя на този свят и съм все още нормален”. Попитах го: „Какво е
трябвало да стане, какво мислите?” А той отговори: „Майко, голямо нещо е да осъзная, че седя пред Вас и че Вие сте
тук”. Казах: „Това е добре, че не усещаш присъствието Ми така подтискащо, така доминиращо.

Много съм щастлива.” Той отвърна: „Не, просто усещам любовта, просто усещам състраданието. Това е всичко.”
Трябва да знаем, че би трябвало да имаме само любов и състрадание - състрадание и любов към себе си, така че да не
нараняваме ничие сърце. Да се каже нещо, само за да се нарани някого е много грешно. Но някои хора много се
радват на това, мислейки си, че са много умни, но не е така. Когато говорите с някого, трябва да кажете нещо много



успокояващо и много хубаво. Друго нещо е човешкият гняв, гневът – при най-дребното нещо тук и там хората
избухват. Трябва да се направи забележка за гнева, да се каже на човека: „Стой кротко. Аз нямам нищо общо с теб.”
Това е едното. Другото е, че има хора, които са много фино и незабележимо ориентирани към власт. Те знаят много
шмекерии, чрез които знаят как да контролират другите.

Но какво ще спечелят от това? Каква е изгодата ви? Правейки всичко това, какво ще стане? В тези светски неща може
и да станете малко по-популярни или да придобиете положение; но в крайна сметка, какво е това? То няма да ви
помогне. Онова, което ще ви помогне най-много, е да се превърнете в съвършен канал на Сахаджа Йога, да бъдете
съвършен канал. И чрез това ще се учудите как ще ви се помага. За хората от Запада бих казала, че трябва да развиете
смирение. Много е важно. Бях изненадана, че в самата Русия хората са не само смирени, но имат такава отдаденост,
такава преданост – невероятна!

Те дори не вдигат погледа си към Мен. Не знам откъде им хрумна. Това не е вследствие на откритието, а даже преди
него. Те бяха толкова мили и толкова смирени, изпълнени с толкова любов; децата даже Ми донесоха малки и сладки
подаръчета, само за да Ми дадат нещо, много мило. Наистина е изненадващо как хората в Русия са постигнали тази
способност да се променят. И мисля, че на Запад Русия е страната, която ще постигне много голяма висота в
духовността, а това значи, че те ще бъдат най-могъщите хора. Нека видим какво правите във вашите собствени страни
и как ще изработите нещата. Вижте, толкова неща можете лесно да правите, ако разберете за себе си, че сте
инструментът на Божественото. Тогава и характерът ви ще се промени, природата ви ще се промени и ще станете
едни много мили и приятни личности, и всеки ще си мисли, че минава някой светец. Това е всичко, което имам да
кажа.

Каквото и да е откритието, то не е откритие за Мен, а за целия свят. И съм сигурна, че след като то се установи и бъде
представено на целия свят, нещата ще се променят и за вас, и за Мен. Бог да ви благослови.
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Фините елементи Индия Тур – 16 декември 1998 г. /частта от лекцията на английски/ Казвах им, че индийският вид
познание е доста по-различно от западния ум. Ако погледнете, на Запад ако някой каже нещо, хората искат да имат
експериментално доказателство за това. Ходят по учени или при други, които разполагат със знанието, за да кажат
дали написаното в книгите е истина или не. Биха подложили на проверка дори Христос, биха оценявали дори Моисей,
биха проверили всеки, сякаш са най-интелигентните и способни хора. И пишат книга след книга срещу тях. Това е
толкова подтискащо, сякаш хората, които са казали нещо (истинско – б.р.), са го сторили когато не са били с ума си.
Останалите не го приемат, обикновено. А ако го приемат, стават абсолютни фанатици. Според индийския начин на
разбиране, първо ако велик риши (мъдрец – б.пр.) или велик муни (учен – б.пр.), или ако велик светец каже нещо, то е
казано. Защо просто не го чуете? Понеже все пак вие не сте равни на светците. Каквото е казал, то е негов опит,
негово познание и нямате работа да го съдите или да казвате: “Това е истина, онова не е истина”. Ние (индийците –
б.р.) го приемаме. А щом получите Себереализация, ясно е написано, че тогава трябва да израстнете, да стигнете
съвършенство и едва тогава можете да видите за себе си дали това, което един или няколко души са казали, е
общовалидно. Така че подходът е различен. От една страна, ако започнете да растете чрез науката или нещо подобно,
няма да стигнете до никъде, дори вашето израстване се изпразва от съдържание. Онова, което трябва да направите, е
да стигнете до това познание, като повярвате в казаното от тях. Трябва да повярвате в казаното от Христос. Трябва да
повярвате в казаното от Мохамед. Трябва да повярвате в казаното от Гуру Нанак. Трябва да повярвате в казаното от
Гнйана Дева. Без глупави съмнения, просто така. Защото вие не сте на това духовно ниво. Така че го приемете. Не се
опитвайте да го анализирате. Вие се опитвате да анализирате всичко и така се обърквате. След като станете
реализирана душа от такова ниво и сте израстнали напълно, което наричаме сампурна, едва тогава ще знаете дали
казаното от тях е истина или не и тогава ще можете да го отриете. Много е лесно да се разбере дали нещо казано е
истина или не. За Сахаджа йогите сега е лесно да открият дали нещо е реално или не, дали е истина или не, дали е
любов или омраза – само чрез вибрациите можете да го разберете. Но Аз казвам, че трябва да се отиде дори отвъд
това. Отвъд това човек трябва да знае какво представляват вибрациите, от какво са направени. Коя е фината сила,
която стои зад вибрациите? Наричаме я Парамчайтанйа. Добре, Парамчайтанйа е едната. Какво се случва с вас,
когато получите Парамчайтанйа? Ето това фино нещо трябва да бъде разбрано. Както казах, ние сме направени от пет
елемента. Така че когато получите вашето събуждане, когато Кундалини достигне Сахасрара и отвори областта на
фонтанелата, вие ставате едно с Божествената сила и тогава Божествената сила започва да протича през вас.
Установява се връзка. Когато тази шакти започне да тече през вас, трябва да разберем фината част – какво се случва.
А финото е следното. Петте елемента, от които сме направени, тези вибрации постепенно се разпадат на по-фина
форма от....... Така че първото, което получава човек, е прелом. Сякаш се питаме какво е Бог. А и в Библията, какво е
словото? Словото е мълчалива заповед, можем да го наречем. Но онова, от което идва словото, в индийската
философия е нещо, което наричаме бинду. Или можем да кажем, че словото се превръща в наад при звука и после
става бинду, т.е. една точица. А след това от тази точка започват да се появяват всички пет елемента, един подир друг.
Първият елемент, който се появява, е светлината – тееджа, светлина. Тя е първият елемент. Така че същността на
първия елемент е светлината. Наричаме я теедж, теджас. Написано е на наскрит, но ние би трябвало да разберем как
светлината прониква в Сахаджа Йога толкова много и вие я виждате почти навсякъде. Така че за първия елемент,
който е светлина, можем на английски да кажем, че фината му същност е просветлението. Но просветлението има и
друг смисъл, което може да наречем теедж. Например, човек, който е получил Себереализация, има сияещо лице. Така
че можем да кажем, че това е сияние. Сиянието е фината същност на светлината. И то започва да се появява на
лицето ви. Сиянието започва да се проявява и хората се впечатляват от това. И започват да си мислят, че има нещо
специално в този човек, които сияе. Също сте виждали, че много пъти около Моята снимка има светлина. Това не е
нищо друго освен светлината в Мен, която започва да сияе, защото светлината става по-фина. Когато светлината
стане по-фина в Мен – а тя е един от елементите – та когато стане по-фина, дава сияние. А това е по-фината промяна,
която се случва вътре във вас. Лицата ви започват да греят. Имат сияние, бих казала, така че цветът на лицето ви
става различен. Сиянието трябва да бъде разбрано – то е фината същност на светлината, от която после ние правим
на физическо ниво светлина. После от светлината излиза второто нещо – на санскрит можем да го наречем вайу, т.е.
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въздух. Така че фината същност на материалния въздух, е хладният полъх, който имаме. Хладният полъх е фината
същност на въздуха. А финото на онова, което възприемаме като хладен полъх, са вибрациите, както ги наричаме. Те
са фината същност на вятъра, който е част от нашето телосложение. Така че хладният полъх е второ нещо, което
получаваме все по-фино. Когато израстването ви се осъществи, тогава тези фини същности започват да се проявяват.
Не само че получавате вибрации, но имате и хладния полъх, който е фината същност на вятъра, който пък е бинду.
После идва водата (пани – б.пр.). Хората също са направени от вода. Онова, което е финото на водата – понякога на
английския му липсва изразителност – прави нещата меки. Това е друг белег на реализираната душа – че неговата ....,
че реализираната душа става много мека, много деликатна. Когато говори, сякаш гласът й се лее като вода, бихме
казали. И това е едно друго нещо, което трябва да се изрази във вашето поведение, върху кожата ви, в отношенията
ви с другите. Трябва да бъдете като водата, която е подвижна, охлаждаща, смекчаваща и пречистваща. И това става
част и частица от вас, щом сте реализирана душа. Заедно с водата имаме и още нещо, което наричаме агни, т.е. огън.
Вие също имате и огън, но това е много тих огън. Той не гори никого, но изгаря всички грешни неща вътре във вас.
Каквото и погрешно да има във вас, той го изгаря, а също и в другите. Например, към вас се приближава човек с
огромен гняв. Онова, което се случва, е, че гневът му бива потушен от огъня, който имате във вас. Освен това,
реализираната душа не може да бъде изгорена от огъня. Огънят не може да я изгори, не може да се появи. Много е
важно да го разберете. Но ако сгрешите в нещо, тогава може. Но ако сте добър Сахаджа йоги, бих казала съвършен
Сахаджа йоги, огънят никога няма да ви изгори. Да дадем пример със Ситаджи, която влезе в огъня, но той не я
изгори. Ето това трябва да се разбере – че когато стигнете до фината същност на огъня, огънят и водата – и двете –
стават един вид божествени. Например, водата, която докосвате, която пиете, в която си поставяте ръката или слагате
предмет във водата, става вибрирана. Фината същност на водата – хладината, лекуващата й сила - влиза в
материалната. И когато станете по-фини, всички тези сили започват да се проявяват и вие можете да видите за себе
си, без да експериментирате. Накрая е Майката Земя. Най-важна е Майката Земя. Има една снимка, направена в Русия
в Моята дача, където Кундалини напуска Майката Земя, ясно се вижда. И Майката Земя я показва. Например, виждала
съм цветята, които ако ги държите в стаята ми, разцъфват.. Стават много големи, ей такива. Хората никога не са
виждали такива цветя, така казват. Аз просто си седя, не правя нищо. Но какво се случва с цветята? Това е финият
принцип на Майката Земя – че тя е майка и тя е тази, която ви дава цялата храна, кара ви да растете, помага. Ето така
фината същност работи върху Майката Земя. Тя е тази, която дава живот на цветята, на пчелите, на всичко това. А
също играе огромна роля в нас. Не само че Майката Земя съществува без да имаме връзка с нея, а ние не я
уважаваме. Замърсихме я, сторихме всякакви неща, изкоренихме дърветата, направихме от света един хаос, но тя е
наша майка. Толкова фини неща идват до нас от Майката Земя. Едно от тях е гравитацията (притеглянето). Човек
става много привлекателен, не във физически, а в духовен смисъл. Такъв човек привлича другите. Те се чувстват
привлечени и че има нещо специално около този човек. Това е едно от качествата на Майката Земя и ако тя не ни
притегляше, щяхме да бъдем изхвърлени при нейното движение. Също друго качество е, че ако тя започне да се
проявява в нас, ставаме – бих казала – крайно толерантни, търпеливи. Толерантни и търпеливи, изключително
толерантни и търпеливи. Ако не сте толерантни, ако сте избухливи, принципът на Майка Земя не е проявен. Вижте как
тя толерира всички наши глупости, как правим грешки срещу нея, а тя все още ни толерира. За начало, качество на
Шри Ганеша е да толерира, но до определен момент. По същия начин ние трябва да станем изключително толерантни,
търпеливи и прощаващи. Най-малкото, което трябва да имат Сахаджа йогите, са вибрациите. За целта трябва да
знаете всичко, което се изразява чрез вибрациите ви. Трябва да се разбере, че това, което сте станали сега, е нещо
много велико, което не се случва на другите, на онези, които не са Сахаджа йоги. Погледнете хората, които ходят на
църква или в джамията, или в храма – вижте лицата им, как изглеждат. Те не са получили нищо от храма, не са взели
нищо от джамията, не са взели нищо от местата, където ходят на поклонение. Това са изкуствени неща, бих казала без
връзка с Реалността. Едва след Реализацията вие сте свързани с Реалността и можете да получите разбиране за тези
фини същности, които работят чрез вас. Казвам ви всичко това, защото искам да опознаете и разпознаете себе си, да
разберете какво сте, какво сте получили. След като разпознаете и разберете себе си, можете да направите много.
Първо, да кажете, че сте Сахаджа йоги, това значи да имате голяма увереност в себе си, а тази увереност работи, за да
откриете какво сте направили като Сахаджа йоги и какво можете да направите като такива. Сахаджа йогите трябва да
направят чудеса. Извършили са толкова работа за Сахаджа Йога, но някои Сахаджа йоги все още Ми пишат, че
съпрузите им се карали с тях, че синовете им са еди-какви си, че майките им са еди-какви си. През цялото време
получавам купища подобни писма. Вие сте Сахаджа йоги. Просто вижте фината ви същност и я подобрете. Смятат, че



Аз съм тук да решават всичките им проблеми, семейните проблеми, работата им. Не съм способна на това. Аз съм тук
да ви давам Себереализация, а разбирането какво сте получили е предизвикателство. Приемете го като такова и ще
се изненадате колко добре ще бъдете и какви резултати ще получите. Сахадж не значи само, че сте получили
спонтанна Реализация. Означава, че сте станали спонтанни. Цялата Природа става спонтанна. Всички тези фини
същности, за които ви говорих, всички те стават спонтанни и действат. Разбира се, има ангели, има и гани, които Ми
помагат. Но сега просто не мислете за тях. Най-важното е да разберете какво сте, какво сте получили и с колко от
полученото сте се справили и колко сте напреднали. Виждала съм как всеки път щом имам дори и най-малкия
проблем, той веднага бива изработен. Това действа върху такива места и върху такива хора, за които никога не съм
очаквала. Всичко оздравява, всичко се оправя. А онова, което става, е за ваше добро, за вашето израстване, за да
разберете, че сте Сахаджа йоги, които са влезли в Царството Божие. Но това трябва да го развиете. Също
интроспекцията може да ви каже дали сте изработили всички тези неща или не. Ако стигнете до интроспекцията, ще
се учудите да видите, че имате всички тези сили и че можете да направите чудеса. Благославям всички вас. Моля ви,
развийте тези фини същности във вас – те вече са там, не трябва да правите нищо специално, а само да ги разберете и
локализирате. Благодаря ви много.



2000-0423, Великденска пуджа, Чистотата е основата на вашето съществуване

View online.

Пуджа за Великден Истанбул, Турция - 23 април 2000 г. Днес празнуваме велико събитие – Възкресението на Христос.
Вашето възкресение е по същия начин. Така вие се извисихте до новия живот на Божествената любов. На всички ви
беше известно, че трябва да се случи нещо по-висше и че трябва да се родите отново. Но никой не знаеше как става.
Никога не ви разказаха за фината страна на вашето същество. Светците говореха единствено как би трябвало да се
държите. Те казваха само как би трябвало да се опитаме да се придържаме към много почтен живот, искрен живот.
Но не казаха как да стане това. Разбира се, хората в Индия знаеха за това, но много малко от тях, много, много малко
от тях. Но сега това познание се разпространи по целия свят, чрез вас, хора. Докато вашата Кундалини се издига, тя е
ваша Майка, тя е вашата индивидуална Майка и ви дава второто раждане. Така вие се свързвате с Божествения рай.
Казано е, че всички тези тайни нямат смисъл без Реализация. Но хората имат велики идеи за това, а също им беше
обещано, че един ден тяхното възкресение ще настъпи. Това е най-великото преживяване за вас. Това е най-великото
събитие във вашия живот. И човек трябва да оцени, че е много щастлив за дето е успял да го постигне. Също така
всичко това е, защото го желаехте в много от вашите животи. Жадувахте Божествения рай. Хората обикаляха
хълмовете и долини, търсейки, правейки всякакви неща. Това вече сте го правили. Не бива да се отказвате от нищо.
Няма нужда да се отказвате от нищо. Това е грешна идея или, бих казала, това е една неуместна идея. Това е времето,
когато трябва да получите вашето Сахаджа възкресение, спонтанно възкресение. Не трябва да правите нищо за това.
Толкова е просто. То се развива много добре, Аз бях наистина извънредно радостна да видя толкова много хора -
особено мюсюлманите - за които толкова се тревожех как бихте могли да спасите тези хора, които бяха заблудени от
погрешния си начин на мислене. Трябва да разберем едно - че Коранът беше написан четиридесет години след
смъртта на Мохамед Сахиб. Така че би могло именно там някои думи да се били променени, може и значението им да
бъде малко двусмислено. По същото време се е появила и една друга книга, наричана Сурна, която е съставена от
личност, която не беше велика душа, бих казала, защото не е реализирана душа. Аз не мога да разбера как можете да
разбирате поезията религиозно (с искрена вяра – бел.пр.). А и каквато и поезия да е писана, как може да я тълкувате
правилно? Това е причината, поради която – Аз също съм поет - бих могла да пиша стихове, но се отказах. Поезията
може да изопачава, да бъде изопачавана, а също така хората могат да злоупотребяват с нея. Това е недостатък на
поезията. В Индия имаме същия проблем. Например Кабир е написал толкова красиви стихове, а начинът, по който ги
интерпретират е толкова безсмислен и толкова различен от духа на песните на Кабир. Откривам, че хората могат да
изопачат всички думи според собствените нужди. Ако Аз напиша стихотворение за Божественото, виждам, че ще
стане онова, което се е случвало във всички религии. Щом става въпрос за поезия, хората могат да я изопачен. Също
както Библията. Общоприето е, че павел е този, който щял да организира публикациите за Христос. Той не е искал да
пише за Възкресението. Той не искал да пише и за Непорочното зачатие. Всички тези неща били в неговите мисли, и
затова Тома е трябвало да избяга в Индия, и Йоан е отказал да напише каквото и да е. Защото всички тези хора се
заели да правят нещо. И отговаряли за нещо. Мислели си, че са отговорни. Щом изобщо не са били способни, са
нямали право на правят това. В резултат на това християнството възприе много погрешна позиция по отношение на
вътрешното израстване на човешките същества. Виждате резултата от това. Днес, когато виждате какво се случва с
Католическата църква, се учудвате как такава организация може да бъде е религиозна организация, където се
случват всякакви безсмислици. Аз също съм родена в християнско семейство и бях шокирана от начина, по който
тълкуваха живота на Христос и по който говореха за това с голяма вещина. Книги след книги бяха изписани. Те
изнасяха големи проповеди и въпреки всичко в това, което казваха, нямаше истина. Защото всички тези книги бяха
написани много след смъртта на автора на истинските думи. Освен това онези, които се опитваха да пишат, не бяха
упълномощени да го правят. Те не бяха духовни хора. Всички те искаха да имат власт. Искаха да имат власт в
религията. Религиозната сила е вътрешна и това би трябвало да се осъзнае. Аз трябва да благодаря на суфите от тази
и от други страни, заради които хората все още вярват, че има нещо отвъд тези думи, приказки и книги. Това е такава
благословия, че във всяка страна имаме някой, който е говорил за реалността, за истината. Въпреки че са били
осъждани, че са били изтезавани и много от тях са били убити. Дори и днес се случва. Аз открих, че хората не желаят
да слушат за реалността, за истината. Но Аз бях много щастлива вчера, наистина се насладих, виждайки хора, които
дори бяха мюсюлмани, ислями, сега да идват всички заедно, разбирайки че има и по-висш смисъл на живота от
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ежедневните ритуали. Този ритуалистичен живот, който са водили, работейки толкова много, с тези 40-дневни
гладувания, ходейки на хаджилък, правейки всичко това... Но нямаше единство между тях. Дори и между близки
нямаше единство. И на някои места, изненадах се, са се избивали помежду си. Как може така? Защото тези така
наречени практики не ги правят колективни. Всички те са били отделни идентичности, отделни секти, водени от
абсолютно невежи хора. Така че трябва да празнуваме обединяването на тези хора, колективната същност на тези
хора, които бяха изгубени за истината. Те са нямали представа какво е истината. Но все още търсачът не може да
намери утеха във всичко съществуващо. Той ще търси, ще търси, докато в търсенето не открие истината. Но има и
много търсачи, които са изгубили своя път. В търсенето си са се изгубили. И е много трудно да ги убедиш, че са
объркали пътя. Но те би трябвало да видят чрез своя живот, да разберат от своя опит какво са постигнали. Придобили
ли са някакъв опит? Да бъдеш убеден какво си получил, би трябвало да се опиташ да провериш истинността му.
Можете да проверите за хората, можете да проверите върху себе си, че каквото и да сте, вие го знаете благодарение
на вашите пръсти и на онова, което ви казват. Казано е в Корана, че по времето на Кйама, което означава
възкресение... Има две неща: Кайамат и Кйама, две неща. Също така много хора не разбират разликата. Едното
(Кйама) е, когато настъпи възкресението, а другото (Кайамат) е, когато настъпва разрушение. Кйама е за
възкресението на хората е, когато е казано, че вашите ръце ще проговорят. Така и вие би трябвало да усещате
вибрациите върху пръстите си. Бих казала, че тези, които наистина са мюсюлмани, които се отдали и които са избрани
да бъдат по-висши човеци, принадлежащи на Божието царство, трябва да имат говорещи ръце. От друга страна, те не
са мюсюлмани. Аз не бих ги нарекла мюсюлмани. Може да са човешки същества, но не и мюсюлмани. Така че е
задължително за всеки мюсюлманин – ако той е мюсюлманин - да усеща вибрациите в себе си. Той би трябвало да
усеща вибрациите в себе си. Неговите ръце трябва да говорят по време на възкресението, което е Киама; Киама, а не
Кайамат. Тези две думи се бъркат от човешкото съзнание. И така тези хора, които могат сами да проверят и докажат
своите и чуждите постиженията чрез вибрациите върху ръцете си и пръстите на ръцете си, се именно мюсюлманите.
Както е според Корана. Но никой не им е казвал. Те не знаят. За тях всичко е наред щом посетят Мека и се върнат от
там – стават хаджии и край. Има друг въпрос, който е много важен и трябва да бъде зададен. Защо тогава Мохамед
Сахиб, който определено е бил против преклонението пред камъни, защо той именно е искал хората да обикалят
квадратния черен камък? Каква е била целта? Защо този камък бил толкова важен? Ако зададете този въпрос на
който и да е т. нар. мюсюлманин, той ще каже, че така е редно. Но може да попитате: “Защо все пак? Това е просто
един камък.” Тогава защо Мохамед Сахиб ги е карал да обикалят този камък? Толкова статуи направени от камък е
имало там. И хората започнали да се покланят на всякакви видове статуи, както правят и в Индия. Но този камък е
бил свайабху. И е споменат в индийските писания, че е Махешвар Шива. Имаме свайамбху на Шива навсякъде в
Индия, има дванадесет Джотир Линга. Ако Аз ви го кажа сега, не е нужно да ми вярвате, но може да видите и да
установите с вашите вибрации дали това е Шива или не. Същото е и с този черен камък. Така Мохамед Сахиб откри, че
това е Махешвар Шива и затова хората трябва да го обикалят, за да получат благословиите на Шива. Но това се
превърна в ритуал. Всичко се превърна в ритуал и никой не отиде по-далеч от ритуала. По същия начин е
християнството. На такъв ден като днешния те ще говорят за покаянието и за чувството на вина заради онова, което
са сторили. Но защо правят това? От тях се очаква да отговарят за добротата, за добродетелите. Е, защо го направиха?
Защо вършеха тези грешни неща? И сега молят за прошка от Бог. Защото не бяха реализирани души. Не са Сахаджа
йоги. Ако Сахаджа йогите се опитат да направят нещо грешно, по своите пръсти те знаят, че правят грешки. Или
можем да поискаме от тях да напуснат Сахаджа Йога. Но това изглежда е най-тежкото наказание за Сахаджа йогите.
Но ако Аз им кажа да напуснат Сахаджа Йога, това не им се харесва. Защо? Защото те чувстват, че ще са разделени от
действителността. Всички благословии на действителността са изгубени за тях. Така си мислят, че наказанието е
нищо, защото просто ги молим да напуснат Сахаджа Йога. Така погледнато е нищо. Но Сахаджа Йога е пълна свобода.
Сахаджа Йога е пълна благословия. Сахаджа Йога е пълен мир и радост. Изненадващо, четейки Корана, с учудване ще
разберете, че Мохамед Сахиб е искал да донесе мир. Но не стана така. Срещнах един мъж от Кашмир и той ме попита:
“Къде е мирът? Хората тук са бият. Ние искаме мир.” И изненадващо откриваме, че в Индия има мир. Но Кашмир е
едно ненормално място, където всички се предизвикват през цялото време, всичко е подложено на нападения в
името на самия ислям. Аз не бих го нарекла ислям. Ислям означава отдаване. А човекът каза: “Ако се отдадеш, ще те
убият...Нямаме никаква защита.” Това е много учудващо, много, много учудващо, как самите мюсюлмани разбират
сега, че това не може да бъде божествен живот. Това не може да бъде божествен живот, защото в божествения живот
хората просто са равни с всички останали. Виждате, че има суфи по цял свят. Аз съм ги чела. Аз четох суфите от



Турция, както и от други страни. Дори и в Индия има суфи. Въпреки че те не се наричат суфи. Суфи означава - Аз не
зная какво точно си мислите - но придържайки се към индийските разбирания. Суфи означава “сааф”, а сааф – чист,
невинен. Хората, които са невинни, са суфи. В своята чистота не виждат нищо друго освен Божията милост, Божията
любов, Божия мир. Те говорят само за мир. Не биха могли да говорят за война. Всеки, който говори за война, не може
да бъде личност, която има право да прави това. Войната е напълно като лудостта. Дори и животните няма да бият
просто ей така. Ние сме дори по-лоши от животните, когато мислим за война и да се избиваме по между си. Това не
бива да се прави и трябва да се спре напълно. Никой няма право да убива другиго, освен ако не бъде нападнат. Така
онова, което сме чували за нашето възкресение, е, че сме над толкова много неща. Ние сме изгубили всички тези
деструктивни качества, които на санскрит са наричани шестте врагове: кама, кродха, мада, матсара, лобха, моха. Kама
означава сексуално извращение, кродха - гняв. Моха означава привличане. Mада значи гордост. Mатсара означава
ревност. А шестият враг е алчността, лобха. Всички тези шест неща, които имаме в нашето съзнание - поради нашето
невежество, поради нашето възпитание, поради прочетеното от нас, поради каквото и да е – всичко, което сме
развили, което сме имали, просто отпадат. Когато Кундалини се издигне, ставате едно с Божественото, тогава сте на
твърда земя. Осъзнавате, че сте открили истината. И повече не може да се радвате на всички тези разрушителни
навици. Те просто изчезват. Тогава навлизате в едно ново царство на Божественото сътворение във вас. Това е
истинското възкресение на човешките същества. Знаете, че определени фини неща все още са запазени, въпреки
факта, че хората се опитват да разрушат книгите, да развалят смисъла на нещата. Въпреки това фините неща остават.
Например, предлагаме яйце на Великден. Какъв е смисълът на това? Защо трябва да даваме яйца? Най-напред
раздаваме яйца, защото яйцето може да се трансформира. Може да стане малко пиле. Може да се роди отново. Тоест,
яйцето има способността да се роди отново. Така когато възприемете яйцето като символ на Великден, това
означава, че и вие можете да се станете различни, една напълно променена личност и велика духовна личност.
Можете да станете. Ето това значи. Защо раздаваме яйца? Хората не знаят. Питала съм много хора. Попитах дори и
някои свещеници, които се мислят за големи авторитети в християнството. Те не знаят защо даваме яйца. После ако
прочетете историята за раждането на Шри Ганеша и се задълбочите, ще се учудите, че е написано, че Ганеша е
наричан Брахман, означаващо яйцето на Брахма. Яйцето, Брахман се ражда и половината от него става Махавишну,
което означава Христос, и другата половината остава като Шри Ганеша. И се казва, че когато Махавишну се появил,
започнал да плаче за своя Баща. Заплакал за Баща си. Просто помислете: Той искаше своя Баща. Сега ако погледнете
Христос, Той винаги е използвал тези два пръста (Христос е изобразяван често с допрени показалец и среден пръст –
бел.пр.). Никоя друга инкарнация не е използвала тези два пръста. Те означават, знаете, Вишудхи и Набхи. Значи Той е
говорил за своя Баща, който е бил Царят на Набхи. А кой е Той? Кой е Той знаете много добре. Това е Вишну и
Неговата инкарнация като Шри Кришна. Това, което Той посочва, е: “Те са моят Баща”. Колко ясно го прави. Защо няма
други мудри, други начини да държи пръстите си? Той винаги държи двата си пръста така, казвайки: “Моят Баща -
Този, който беше Вишну и който беше Кришна.” И после в живота на Шри Кришна му казваха: “Махавишну ще бъде
Твоят син”. Всички тези неща не са били обединявани, както ви ги казвам Аз, а са разглеждани отделно. Но ако имате
подходящото разбиране, можете да разберете връзката между двете - че Христос беше син на Шри Вишну и на Шри
Кришна. И беше благословен така: “Ти ще си опората за вселената”. Опората – адхар за цялата вселена. Опората,
адхар. Толкова ясно е казано, че ще бъде опората на цялата вселена. Едната половина е Шри Ганеша, който по свой
начин е опора, опора на Кундалини. Той се грижи за Кундалини. Той се грижи за целомъдрието на Майката. И другият,
който е проявен, е Исус Христос, който е опората на цялата вселена. Така разбира се, Той трябва да бъде моралната
основа - тъй като Той е част и частица от Шри Ганеша, който е моралната основа на човешките същества. Само чрез
основата на морала ще бъдем подкрепяни. А не чрез всичките човешки глупости, но чрез моралната основа, която
липсва в живота на християните. Всичко е позволено, много изненадващо. За Католическата църква можете да
правите каквото си поискате, стига да не се развеждате. А също и за другите църкви, които наричаме не-католически -
има ги много - дори ако си женен, можете да правите каквото си пожелаете. Дори и във Ватикана, Аз съм ви казвала,
имат всички тези проблеми. Как може така? Ако сте хората, които се мислят, че са кръстени - имам предвид, че има
един голям празник, кръщенето, правено от всички свещеници - тогава къде е Сахасрара, къде е Кундалини и как ще
получите вашето второ раждане? Няма второ раждане, когато просто няколко свещеници си слагат ръцете върху
вашата глава. Всъщност става проблем за реализираните души, когато свещениците си слагат ръцете върху главата
ви и това създава проблеми за децата. Виждала съм много деца – те започват да плачат силно, докато тези
свещеници ги “благославят”. Защото те са реализирани души, а свещениците не са. Това е много интересно. Но хората



могат да кажат, че въпреки всичко, виждате ли тези свещеници са лоши, но не и Христос. Но как? Те са свързани с
Него. Христос отстояваше морала. А за Него също така в днешни времена хората говорят всевъзможни цинични неща.
Не могат да разберат един морален начин на поведение. Дотам сме стигнали. И дума не се отваря за морала. Правите
каквото си искате. Стига да ходите на църква и се изповядвате, всичко ще е наред. Това са абсурдите на
съвременните религии. Всяка религия има проблеми. А най-лошото е, смятам, когато вашият лидер, имащ подкрепата
на света, създава проблемите. Как можете да позволите хората да имат толкова неморален живот? Как можете да
толерирате аморалността? Кога ще последвате примера на Христос? Без съмнение Той е въплъщение на морала. Той
е Шри Ганеша. И как можете да позволявате хората да ходят на църква, в храмовете и да им позволявате да имат
толкова неморален живот? Какво е изкуплението за подобни хора? Основата на живота на Христос, цялото същество
на Христос е морал, за да се установи невинността. Той беше Шри Ганеша, който беше създаден от Ади Шакти пръв,
защото Тя желаеше невинност наоколо. Тя желаеше човешките същества да се наслаждават на своята чистота и на
своята личност, която излъчва светлина за другите. Ако има замърсяване, например върху едно стъкло, и ако с това
стъкло покриете светлината, как може светлината да премине през него. Нечистият живот не може, не може да даде
светлина на другите, нито пък може да покаже вътрешната ви светлина. И двете неща относно замърсяването са
напълно верни. Но хората казват, че трябва да го приемаме. Защото ако ви трябват повече хора за вашата религия, ще
трябва да приемате много неща. И едно от тях е аморалността. Просто помислете. В Агнйа, където Христос пребивава,
ако очите ви са нечисти, а пълни с похот и алчност, тогава сте против Христос, вие сте антихристи. Ако очите ви са
чисти и невинни, само тогава можете да се наслаждавате на любовта на Бог. Иначе няма да можете. А също така
любовта на другите Сахаджа йоги или йогини можете да се наслаждавате единствено и напълно ако вашите очи са
чисти. Просто си представете! Но ако имате блуждаещи очи и всякакви подобни, Аз не знам как може да се наричате
християни. Не можете. Какъвто и сертификат да носите, не сте християни. Защото онези, които следват Христос,
трябва да водят напълно морален живот. Вашето вътрешно същество непреодолимо желае да се насладите на
вашата моралност и най-вече да се насладите на вашите чисти очи. Не това е, което успях да разбера за западния
живот - че очите не са чисти. Хората ходят на църква, а очите им шарят насам-натам. Как може така? Как могат да
правят това? Ако мислете, че Христос е Този, който е бил възкресен, и че и вие трябва да възкръснете, тогава първо
гледайте да имате чистата любов във вашите очи. Чистата любов не е относителна. Не може да бъде замърсена, в нея
не може да има похот и алчност. Тези две неща трябва да изчезнат от вашето съзнание напълно. Днес е времето на
алчните хора, има много алчност в тях. Аз не знам какво им е, защото не съм учила много за аморалността на
човешките същества. Накъдето и да погледна, виждам все красиви хора като вас. Но когато се опитвам да разбера
т.нар. западна култура, Аз се учудвам, че дори хората да искат да разберат живота на някой, като Шекспир например -
който според Мен е бил авадхута, личност, която е родена отвъд всички разрушителни човешки навици; авадхут е йоги
от висше качество - те го представят като глупак, който тича след жените. Не могат да си представят човешкото
същество, което би могло да бъде морално съвършено, което има чувството за морал. Не могат да си го помислят.
Защото онези, които правят подобни неща, не са реализирани души. Те не са Сахаджа йоги. Така понятието за морал
няма да се появи в съзнанието им. Те си мислят: “Каквито сме ние, такива са и другите”. Всъщност повечето от тях го
правят за собствено оправдание. Толкова грозно и ужасно е представено поведението на толкова велик човек, който
е казал само велики неща. Това показва, че човешките същества са деградирали в своята ценностна система. Не
могат да възприемат някой, който е идеален. Мислят си, че като казват това, говорят за неща, които са отвъд
реалността. Те не познават реалността. Вчера се впечатлих от онова, което суфите са говорили за четирите нива,
които имате. И за това как хакикат означава “реалност”. Вие трябва да влезете в реалността. Какво е реалността? Не е
възприятие. Тя не е да виждаме нещо, а да бъдем това. Ако се вгледате, ще видите нещо бяло, червено, жълто, но не
сте това. Когато сте това, вие сте реалността и тогава излъчвате реалността, виждате реалността, наслаждавате й се.
Живеете в реалността. Това е истинският живот. И не се отдавате на нещо, което е нереално, въображаемо или под
достойнството ви. Не, не го правите. Вие сте реалността, тоест хакикат, както го наричат някои. И сте реалността, и
излъчвате реалността в поведението си, в речта си, в живота си, във всичко. Всичко това поражда най-великата сила
на духовността. Всяка измама, всичко грешно, всичко разрушително ще изчезне в човек, който стои здраво в
реалността. Това става автоматично. Това е част и частица на личността, за която се предполага, че е реализирана
душа. Така че възкресението се състоя, без съмнение. Добре. Ръцете ви говорят, добре. Аз не искам да ви давам
никакви наставления или точни цели, които да следвате. Сега вие сте свободни. Защото имате светлината. Когато
имате светлината, защо трябва да ви казвам по кой път да поемете? Вътрешно знаете, че имате светлината, така че



следвате просветлената пътека във вас самите. С вашата собствена светлина. А не някой да ви казва да не правите
това или онова. Нищо подобно. Просто няма да го правите. Няма да правите нищо грешно. Ако го правите, тогава
знайте, че все още трябва да се издигате над всичко това. Вие сте набхи (пъп, център, сърцевина – бел.пр.), както е
писано в Корана. Вие сте тези, които ще възкресят целия свят; тези, които ще помогнат на унизените от нечистотията
на аморалността хора. Вашите животи би трябвало да покажат това. Вижте малцината хора, които са били суфи, които
са били много чисти, как са били способни да насочат другите към по-добър живот. Такива сте и вие. Вие трябва да
насочвате живота на другите. Това е вашата задача. Не мислете за това, което ще се случи, за това, че хората са
глупави и неморални. Забравете за това. Трябва да познавате себе си. Трябва да осъзнаете себе си и отговорностите
си да бъдете най-чисти сред чистите. И Моето име е Нирмала - означава, че сте Мои деца. И това означава децата на
Нирмала, на чистота. Чистотата е основата на вашето съществуване. Трябва да се опитате да видите къде, в коя част
получавате замърсявания. Няма нищо лошо в това да оценявате изкуството, да оценявате цялата тази красота, да
оценявате всичко, което е създадено от красиви умове. Но в тази оценка не бива да има алчност и похот. Чиста
оценка. Посланието е чистота. И щом имате чистотата вътре във вас, ще обичате себе си. Както Аз ви обичам, така
също и вие ще се обичате. И тогава ще разберете този думата “любов”, която произлиза от невинността. През цялото
време се наслаждавате на разцъфтяването на вашата невинност, на аромата на вашата невинност, а любовта, която
имате се лее, тече към всички, които трябва да бъдат обичани, за които трябва да се грижим. Не се тревожете за
хората, които са разрушителни. Това е единствената дума, която мога да използвам. Защото има прекалено много
неща, които могат да се кажат за тях. Нека бъдат разрушителни, защото разрушават единствено себе си. Защо трябва
да се тревожите за тях? Те мислят, че разрушават другите, но не е така. Те разрушават себе си. Забравете за това.
Просто забравете. Помислете за себе си, че сте отговорни за изграждането на целия свят. Това не са само няколко
човека. Вие сте много интелигентни, знаещи и разбиращи. Не сте като последователите на Христос, които не бяха
образовани, не разбираха толкова много и които получиха реализация, но не бяха на вашето ниво. Онова, което успяха
да направят, е да стигнат до точката, където християнството се превърна в каша. Но вие не можете да сторите това.
Вие ще създадете нова кипяща от живот религия, която е глобална. Аз бях много щастлива да видя, че сета имаме
хора от цял свят. Това е глобално движение. Няма нищо общо с ограничените идеи на т.нар. религия. Всички религии
са разрушени - ислямът е разрушен, християнството е разрушено, разрушен е и хиндуизмът, а будизмът е най-лошото.
В будизма давате на гуруто всичко, което ви принадлежи, цялата ваша собственост. Представете си! А гуруто е
толкова алчен, ужасен човек. Как може той да дава възкресение? Самият той е алчен, подвежда другите, просто им
взима всичко. Същото е и в християнството, където ставате монахини, отчета, братя. Не знам, всякакви такива
безсмислици, но няма промяна във вас. Един човек дойде при Мен и Аз го попитах: “Защо стана свещеник?” Той
отговори: “Защото бях безработен. Нямах работа. Така поех мястото на свещеник.” Боже мой! Той не е ставал за
никаква друга работа и накрая се захванал с тази. Попитах го: “После какво направи?” А той: “Казаха ми какво трябва
да проповядвам. Отначало трябваше да се упражнявам и да го наизустявам. И изведнъж, не знам, започнах да говоря
разни неща.” Казах му: “Мисля, че си силно обладан.” Той не е бил на себе си. Не е знаел какво говори. Сигурно е
вземал изречение от Библията и е почвал да говори, отегчавайки всички. А бях изненадана защо след петнайсет
минути хората искаха да излизат от църквата. И щом проповедта свърши, хукват навън, поемайки си дъх - “Благодаря
ти, Господи”. Това ли ви дава религията? Това ли трябва да ви се случи? Не, не е това. Онова, което се случва с вас, е,
че се наслаждавате на себе си, наслаждавате се на колективността, наслаждавате се на добротата, на морала; всичко
това е като нектар на живота. Така се променя цялата основа. Има толкова много ритуализъм. В хиндузма има много
ритуализъм – сега сяда се от дясната страна, после от лявата страна; в този момент се прави това... Имам предвид,
много подобни неща. Например, когато сестра ви почине, колко дни трябва да гладувате; ако съпругът ви умре, тогава
колко дни. Умира, умрял е - край. Тялото изчезва. А вие гладувате толкова много дни. Това е неправилно. Понеже
гладувате, някой бхут може да влезе във вас. Но бих могла да кажа, че целият този ритуализъм и всичко подобно е
създадено от човешки същества, които претендират, че са велики. Но не са. В никакъв случай не са носители на
морала и на по-висш живот. Те водят един обикновен безполезен живот. Посетих един храм на Шри Ганеша, който
беше считан за свайамбху (естествени земни образувания, с формата на божество, с особено силни хладни вибрации -
б.пр.). Това един от осемте такива храма. И бях учудена – човекът, който работеше, който се смяташе за свещеник,
страдаше от парализа. Брат му беше умрял от парализа, а сега и неговият син беше парализиран. Той каза: “Какво
прави с нас този Ганеша, Майко?” Аз го попитах: “Какво си сторил на Ганеша? Колко пари печелиш от него?” Той каза:
”Много” - “И какво правиш с тези пари? Правиш ли нещо за обществото? Опитваш ли се да подобриш живота на



хората? Мислиш ли за обществото или просто се грижиш за себе си?” Като резултат, той е получил парализа. Брат му е
бил парализиран, синът му също. А той обвиняваше Ганеша. Той каза: “Това истинският Ганеша ли е?” Отговорих: “Да,
това е. Но ти не си истински. Не го заслужаваш.” Казах му го в лицето. Той отвърна: “Добре, Майко, можеш да казваш
каквото искаш, но ме излекувай.” Аз казах: “Но първо обещай, че каквито пари вземеш от този храм, ще ги похарчиш за
доброто на хората.” Но как могат? Те не са реализирани души. Толкова много свещеници съм виждала, които се
разхождат с тези смешни дрехи. И какво?! Те са като мъртъвци, ходещи наоколо с лоши вибрации. Не мога да разбера.
А другите хора просто казват: “О, боже, виж. Той е свещеник”. Тоест, трябва да го уважават. Но не виждат другото,
просто не са установили духовната стойност на личността, която се нарича свещеник. Това е ваша работа. Не трябва
да се борите с тях, не трябва да ги осъждате. Дори няма нужда да ги описвате. Но разберете, че сте различни. Имате
правото, имате властта. И така с авторитет и доверие трябва да обикаляте и спасявате. Вие сте реализирани души,
получихте възкресението си, вие сте йоги, съгласна съм. Но каква е вашата работа? Защо? Защо се случва това? Защо
тази светлина е влязла във вас? За да хванете слепите за ръка и да ги поведете към светлината. Затова възкръснахте.
Не е само заради търсенето. Но това е и благословията на Божественото за вас, за да превърнете целия свят в
Божествен, до колкото е възможно. На колко хора сте дали Реализация? С колко хора сте говорили? Казвам ви, Аз се
учудих. Веднъж пътувах със самолет и до Мен седеше една дама. Тя ми заговори за своята вяра и за всякакви
безсмислици. Виж ти, казах си. Тя говореше безсрамно. Аз я слушах. Казах си, че Сахаджа йогите няма да говорят
така. Няма да заговорят за Сахаджа Йога. Всеки, който е Сахаджа йоги, трябва да говори за Сахаджа Йога. Може би не
с неподходящите, а с точните хора. Това трябва да правите, затова сте просветлени. Не сте просветлени, за да ви
сложат насред гората или да сте изгубени за целия свят. Просветлени сте, възкресни сте, за да просветлявате други
хора. Затова сте тук. И можете да го направите. Мнозина го правят, толкова много от вас го правят. И бих казала, че
всички вие, независимо дали да сте мъже или жени, трябва да го правите. И това е молбата на вашата Майка:
използвайте вашата Реализация и нека вашето внимание бъде само върху Реализацията. На колко хора ще дадете
Реализация? Колко хора ще спасите? Това е много проста работа за вас. Просто трябва да издигате Кундалини. Вие
можете, би трябвало да видите как просто с вашите ръце можете да издигате Кундалини на другите и да им давате
възкресение. Не трябва да правите нещо. Животът не е толкова сложен за вас. Вашата работа е най-лесното нещо. Тя
е просто да издигате вашите ръце. В ръцете, във вашите ръце имате силата. Просто издигнете ръцете си и давайте
Реализация, вместо да се стеснявате. Ето защо, бих казала, всички вие възкръснахте и сте реализирани души и трябва
да създадете Божествения рай на тази Земя. Нека Бог ви благослови.
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Сахасрара пуджа Кабела Лигурe, 07 Май 2000 Преди тридесет години, когато Сахасрара беше отворена, всичко тънеше
в мрак. Хората бяха толкова невежи. Не съществуваше съзнание, до което да достигнат. Разбира се, Аз знаех, че се
стремят към нещо непознато, но нямаха представа какво е то. А имаше изключително невежи хора - невежи по
отношение на самите себе си, по отношение на обкръжението си, на целта на собствения си живот. Не знаех как да
започна с тях. Когато Сахасрара беше отворена, възнамерявах да изпробвам Себереализацията само върху една
жена. Тя беше възрастна, а имаше и една друга жена, която също беше започнала да идва. Възрастната жена получи
Себереализация и тогава другата, която беше доста по-млада, ми каза, че получавала припадъци и била обсебена. О,
Господи! "Как тогава да ви дам Себереализация?" - казах Аз. Ала по някакъв начин тя беше излекувана много бързо и
също получи Себереализация. Това е едно познание, за което е известно твърде малко. Освен това човешките
същества не желаеха да приемат с егото си, че все още не са завършени, че трябва да получат Себереализация. При
това и начинът им на живот беше такъв, че нямаха време за самите себе си. Видя ми се много трудно да убедя хората,
че трябва да получат Себереализация, тъй като те я смятаха за нещо въображаемо, далечно и вярваха само на онези
гуру, които казваха: "Добре. Правете повече ритуали, karmaкаnd1, това е всичко." И те извършваха всякакви ритуали
под любезното ръководство на своите гуру, без да знаят, че първо трябва да познават себе си - нещо, което е ясно
изречено от всички велики инкарнации и светци. Идеята за това, че хората трябва да получат Себереализация не е
единствено моя, но и на всички тези хора. Един след друг, векове наред те са призовавали: "Търсете себе си". И
Христос е казал "Познай себе си". Мохамед казвал същото, както и Гуру Нанак. Но никой не се опитал да разбере, че
тези ритуали не са всичко, че няма да послужат за целта, че вие трябва да получите Себереализация. И така, само тези
две жени получиха Реализация. По този повод ми хрумна да отидем на брега на морето. Дойдоха около трийсет
човека. Те говореха помежду си странни неща - как е възможно да получат Себереализация, че не я заслужават,че не
са много добри хора и други такива. От тях аз взех всичко на всичко дванайсет човека, включително и двете жени,
които бяха получили Реализация. Това е знак, че познаването на самия себе си се извършва много, много бавно, че
хората не разбират защо трябва да се познават. Бях доста разочарована, защото никой не ме разбираше. Но веднъж
на една програма дойде жена, която беше обсебена. Тя започна да говори на санскрит, а беше само прислужница!
Всичко се изненадаха. "Вие не знаете коя е тя". - каза, а после започна да ме описва като в Saundarya Lahari2. Чудех се
какво й има. Тя говореше като мъж, гласът й беше мъжки. Вярвате или не, тя не беше на себе си. Тогава започнаха да
ме питат дали онова, което жената казва, е истина. "Сами трябва да разберете." - отговорих аз. Понеже в онези дни
хората бяха такива че ако им кажеш нещо подобно, ще извърнат лица. Само фалшивият гуру ще каже: "Добре, дайте
ми по пет рупии". А те ще бъдат щастливи, че могат да си купят гуру и не трябва да се безспокоят за нищо, не трябва да
правят нищо. Но постепенно това започна да се разбира и аз си спомням, че хората които получиха Реализация ме
помолиха: "Майко, разрешете ни да направим Дурга Пуджа." Дурга Пуджа се смяташе за нещо много трудно и
брахманите обикновено не бяха готови да я извършват, тъй като не са реализирани души. Получаваха припадъци,
имаха и други подобни проблеми. Тогава повикаха седем брахмана. "Не се безспокойте. Нищо няма да ви се случи,
защото сега сте лице в лице с Реалността. Това не е murti puja3, нищо подобно. Това е човешко същество." - казаха им.
Те бяха доста изплашени. После се успокоиха, нещо се случи с тях. Започнаха мантрите и всичко необходимо с голяма
увереност. Вибрациите започнаха да текат навсякъде. Бяхме много близо до морето, то бушуваше, а хората нищо не
разбраха. С изключение на седемте брахмани, всички те казаха - "Нищо не ни се случи, а извършихме всичко толкова
добре." А аз мисля, че това беше първото чудо на Сахаджа йога. Вижте, те са прекалено самодоволни и смятат, че се
познават - това е бедата на човешкия ум днес, на това ниво. "Ние сме велики. Какво има да се разбира тук, много
добре се познаваме." - си мислят. А основната търсеща сила е смирението. Ако си мислите, че знаете всичко, не
можете да се смирите, не можете да търсите. А даже и да търсите, не желаете да следвате нечий друг път. "Имаме
свой собствен път. Ще вървим по него и ще правим това, което искаме." - казвате. И така, срещнах се с много хора в
различни страни, хора, които бяха дошли само за да чуят лекциите ми, нищо повече. Те не искаха да получат
Реализация, но някои от тях получиха. Получиха я, а после я загубиха. Беше им много забавно, че им давам
Реализация, без да вземам пари за това. Пътувах на собствени разноски. Въпреки това защо хората не осъзнаваха
значението на Себереализацията? Тогава един господин, който беше от първата група, получили Реализация, ми каза:
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"Днешното общество е консуматорско. Докато не вземете пари от тях, те никога няма да оценят Себереализацията.
Нека да почувстват, че плащат за нея, за собствената си Себереализация. Трябва да поставите на вратата някой, който
да взема парите им, в противен случай те няма да дойдат." "Не можем да го направим, това е лъжа. Не можете да
продавате на хората Себереализация." - казах аз. "Тогава няма да успеете. При другите гуру това е главното. Те не
само приемат пари, но дори казват на хората колко пари да дадат, какви са таксите им." - отговори той. По такъв начин
собственото его е задоволено и хората се доверяват на фалшиви хора. По-късно те могат да осъзнаят тази лъжа,
защото започват силно да страдат от различни физически и умствени проблеми. Но дотогава те живеят с нея. До ден
днешен Сахасрара все още не е била описана в нито една книга, макар че се е говорило за нея. В древните индийски
книги също се е споменавала Сахасрара, но не е била описана, с изключение на това че има хиляда венчелистчета.
Ако поне някъде бяха споменали нещо за нея, за мен щеше да бъде по-лесно да ви покажа, че е било написано в еди
коя си книга. Защото хората са такива - трябва да бъде написано в някоя книга, само тогава ще приемат, че е така.
Ситуацията е много трудна - никой не е давал колективна Реализация, затова никой не е писал толкова подробно с
изключение на двама-трима души, които са писали ясно за Кундалини. Не бих казала, че е много - и понеже всичко е
било написано в поетична форма, хората пеят песните, но нищо не разбират. А аз си мислех за това как тези хора са се
лутали насам-натам, търсейки по един или друг начин - какво ще стане с тях и как ще успея да им дам Себереализация.
Преживяванията... имаше някои толкова ужасни, но няма значение - аз продължавах все напред и напред и нещата
потръгнаха. Разбира се, сблъскахме се и с някои много бездушни и злобни хора, които причиниха неприятности на мен
и на Сахаджа йогите. Но всички тези неща не Ме обезкуражиха, напротив - започнах да се замислям защо, защо хората
са такива. Тогава осъзнах нещо - че не е възможно целият свят да получи Себереализация. Това е денят на Страшния
съд. Тогава хората ще трябва да решат кое е най-значимото нещо за тях; трябва да познават себе си и да разберат
какво са получили. Не големият брой е онова което ще ни помогне, а наистина задълбочените Сахаджа йоги. После
разбрах, че е имало хора, излекувани от много болести, но повечето от тях са се загубили. Някои, които са били
наркомани, се отказват от дрогата, други спират да пият, да пушат. Никога не съм казвала, че трябва да се откажете от
това или от онова. Аз знаех - издигне ли се веднъж Кундалини, тези неща стават автоматично. Това се и случваше, а
хората ставаха чисти, красиви и започваха да се наслаждават на живота. Но никой не им вярваше. Другите хора ги
смятаха за полудели. Не можеха да повярват как така са спрели да пият, как така вече не пушат. "О, ние искаме да
пием! Какво е това?!" Подобна идентификация аз открих у хора, които имат много свободни разбирания за
забавленията и намират удоволствие в неща, които нямат нищо общо с Духа. Постепенно, разбира се, те започват да
проумяват. Но бих казала, че все още в Кали Юга4 не можем да очакваме да имаме милиони хора в Сахаджа Йога.
Макар че това е и мое и ваше желание. Ние искаме те да получат Себереализация, която е източник на толкова много
хубави неща. На първо място се подобрява вашето физическо състояние, много хора са били излекувани. Христос е
излекувал само 21 човека. А аз не зная колко хиляди са били излекувани в Сахаджа Йога. Хората имат още един голям
проблем - че четат всякакви книги, а нямат никаква ясна представа за това какво трябва да намерят, какви са
търсенията им. Това е голяма беда. Каквото и да пише в дадена книга, те се опитват да го следват. Имам предвид, че
те са непостоянен тип хора, непрекъснато се опитват да променят посоката си и тогава прогресът в Сахаджа Йога
става много труден. Труден, защото ако вървите по един път, а след това се опитате да се местите насам-натам, може
да се върнете назад. Но те виждат в това свободата си. Всъщност без Реализация вие нямате абсолютно никаква
свобода. Свободата започва с познанието за самия себе си - да знаете на какво сте способни. Когато сте свободен,
вие сте този, който трябва да получи всички благословии. Ако тези благословии отсъстват, значи не сте свободни -
има нещо неправилно някъде в живота ви. Защото получите ли веднъж Реализация, вие ставате напълно свободни.
Да бъдете свободни означава собственият ви Дух да свети. Духът, както знаете, е отражение на Божественото, на
Всевишния Бог. Ако всеки притежава това отражение и е пробуден, в съзнанието то работи като знание за това кое е
правилно и кое неправилно, кое е градивно и кое разрушително. Това не е някакво фалшиво удовлетворение, което
имате, вие можете реално да го използвате, вие чувствате реалността и това е, което трябва да се случи. Първото
нещо в Сахаджа Йога е, че вие преживявате усещането за хладен полъх върху пръстите на ръцете си. Без да усетите
това, вие няма да повярвате. Това означава, че във вашите нерви сега има едно ново измерение, вие можете да
почувствате една система, която ви е била непозната. Симпатиковата нервна система винаги си е била там, но вие
никога не сте знаели как работи тя. Познанието за вас самите е било толкова оскъдно, но след Реализацията
внезапно всичко се осветлява. Изведнъж започвате да изпитвате едно ново усещане. Все още понякога трябва да се
борите с егото си, трябва да преодолеете невежеството си за нещата, защото Реализацията ви дава абсолютното



знание. То не може да бъде оспорвано. То е уникално и когато го придобиете, и вие можете да потвърдите това.
Можете да разберете дали е правилно или не. Това е нещо, което се е случило на всички вас и вие вече имате
вибрациите, чрез които можете да го почувствате. Например може би има някои неудовлетворени от Сахаджа Йога
души, но вие можете да разберете чрез вибрациите кои са тези хора, какво правят. По вибрациите можете да усетите
дали са достигнали състоянието на Реалността или не. Можете да разберете дали тези хора се опитват да ви
опонират, какво се опитват да ви кажат, къде са. Вие знаете с върховете на пръстите си - това е kiyama5 - състоянието,
за което е говорил Мохамед. Оня ден - трябва да споделя с вас едно преживяване - дойде един човек от телевизията,
някаква телевизионна звезда и започна да ми задава някакви безсмислени въпроси. Името му беше Аббас. "Аббас,
губите си времето, а губите и моето. Бихте ли преминали направо на въпроса, по същество." - казах аз. "Аз съм
противник на фундаментализма." - каза той. "Но аз не съм фундаменталист. Откъде знаете дали съм или не?" "Опитвам
се да разбера." - отговори той. Добре. "Поставете ръцете си към мен. Мохамед е казал, че по времето на kiyama ръцете
ви ще заговорят." - казах аз. Той беше удивен - незабавно започна да усеща хладния полъх върху ръцете си. "Какво
става с мен?" - попита. "Онова, което и става. Безсмислено е да се спори, да се говори, да се пита за него. Ти просто
сам виждаш, сам усещаш." - казах аз. Той си тръгна смаян и след това за каквото и да ми говореше, никога не го
публикува. И така онова, което казвам, е, че ако хората постигнат истината и знаят - това е истината, нищо не може да
се промени, ако те са я постигнали, абсолютно нищо. От живота на всички велики хора можете да видите, че те
осъзнават истината не просто чрез живота или чрез вярата, а чрез опита. Те могат да я почувстват чрез своята
централна нервна система - тогава вече е невъзможно те да бъдат променени. Както семето се превръща в дърво и не
можете да превърнете обратно дървото в семе. Семето си е семе и когато то се промени и стане дърво, не можете да
го превърнете обратно в семе. То може да даде още семена - това е друго нещо. По същия начин вие получихте своята
Реализация и щом веднъж сте станали едно с Божественото, не може да става дума да се връщате надолу, освен и ако
самите вие не поискате да го сторите. Това е толкова удивително - как придобихте това богатство, това умение, тази
способност. Не я губете след всичко това. Естествено първо трябва да израствате и за това трябва да медитирате. А
тази медитация, след като веднъж я постигнете, задръжте я, бъдете в нея. Тя е така просветлена, така красива, че вие
не желаете да я променяте, желаете да бъдете там и да й се наслаждавате завинаги. Но разбира се, желаете да я
дадете на другите именно защото се наслаждавате толкова много. Все едно намирате на улицата някой гладуващ, а
вие сте сит и му давате храна. По същия начин вие виждате по света хора, които полудяват, буйстват, разболяват се,
лутат се нагоре-надолу, вършат всякакви такива неща. Вие искате да им говорите, те могат да повярват, могат и да не
повярват. Могат да опитат или напълно да откажат, да отрекат, да ви предизвикат, могат да направят всичко, но вие
знаете със сигурност, че сте на правилния път, че сте в истинското състояние на съзнанието, което е състоянието
sahaj. На санскрит то се нарича sahajavastha6. В sahajavastha вие не реагирате, не противодействате. Просто
наблюдавате и се наслаждавате. Ето, дойдох и видях този красив pendal7 - една идея за Сахасрара и всички останали
чакри. Много добре показано. Но все някой ще каже: "О, тази цветова комбинация не е хубава... Ама защо не са
използвали това и това. Защо не са го направили така и така?" Ето така - намират недостатъци на другите. И това
търсене на грешки у другите без съмнение идва от вашия ум, който все още не е просветлен. Не можете да се
наслаждавате на нищо, защото реагирате. Реагирате през цялото време. Дори ако някой каже нещо приятно, пак
реагирате. Ако някой каже нещо неприятно, естествено реагирате. Без съмнение! Ето защо за нас е важно да
разберем, че не сме свободни да реагираме, че не сме така малоценни, за да противодействаме - ние стоим на един
много висок пиедестал. Онова, което си струва, е да се наслаждаваш, да се радваш на всичко. И тази наслада е
благословията на Божественото. Можете да се наслаждавате дори на бъркотията, на мъката, можете да се
наслаждавате на всичко, ако осъзнавате факта, че нищо не може да застраши вашия Дух, което е истинското
просветление. Каквото и да изстрадате, каквото и да си мислите, че ви тревожи, в действителност тази безмълвна
светлина на Духа ви прави изцяло, напълно радостни. И вие давате радост на другите. Без предварителен замисъл,
без да планирате как да давате радост, вие го правите автоматично. И това даване на радост е също без всякакво
усилие, sahaj, защото вие сте в състоянието sahaja. Когато сте в него вие просто наблюдавате, виждате, че това е
просто драма - различни видове, различни стилове. Просто я съзерцавате и изпитвате радост от това. Не е важно да
кажеш: "Харесва ми това, харесва ми онова." Не, това "харесва ми" не е нищо друго освен его, което ви държи далеч от
насладата, която е Реалноста, която е реална. Всичко в този свят, което смятате за обезспокоително, ако го
погледнете от друг ъгъл, от състоянието sahaja, вие няма да се безспокоите. Но трябва да я има тази висша светлина,
това висше ниво трябва да бъде вградено вътре. Онзи ден се сблъсках с бюрокрацията. Казах им: "Знам, че



заплащането е по-малко. Мислите си, че другите имат много по-добро заплащане, повече удобства. Но има един начин
да се наслаждавате на работата си - ако имахте патриотизъм." Те замълчаха. Ако имаш патриотизъм към страната си,
нищо, което си пожертвал, не те задоволява. Искаш да дадеш всичко. И можеш да преминеш през всякакви презрени,
угнетяващи състояния, без изобщо да се тревожиш. И в същото време чувствата ти придобиват голяма дълбочина.
Например пътувате и внезапно виждате болен човек... Можете да разберете това чрез вибрациите си. Веднага вашето
състрадание и любов започват да текат към този човек. Опитвате се да му помогнете, ако е възможно, опитвате се
дори да го излекувате. Сякаш вашето вътрешно същество се превръща в океан, който поглъща всичко отрицателно,
всички тревоги вътре в себе си. Този океан просто отнема всичко мъртво без да причинява болка. Той е като един
несломим човек, който е само любов. Не показва силата си, не се безспокои за себе си или за другите. Ако някой се
опита да ви обиди, добре. Нима може да бъде обидена частица от това? Такива хора, които са достигнали sahajavastha,
са най-великите творци на изкуството, музиката, велики мислители и затова творбите им оцеляват. Много хора пишат,
много хора творят, но произведенията им потъват в забрава. A онези, които са Реализирани души, каквото и да
сътворят, то е вечно. Защото те oбитават океана на вечността, на чистотата, където мисълта за причиняване на болка
или безспокойство на другите не съществува. Taм те са защитени - не могат да бъдат наранени, защото вече са влезли
в царството на Бог. Как тогава може нещо да ги уязви? Аз видях подобен възход у една Сахаджа йогини, а и всички те
притежаваха такова благородство и разбиране за нещата. Аз не трябва да наставлявам: "Не правете това, не правете
онова." Не, повече не. А за онези, които не са съзрели и създават неприятности, не се тревожете. Какво могат да
сторят те? Трябва да имате милост, истинско състрадание към такива хора, именно затова, че са толкова незрели.
Днес е голям ден, чувствам това, защото от трийсет години обикалям навсякъде по света и успях да събера толкова
много хора. Погледнете колко много Сахаджа йоги има тук, а и по целия свят. Тук са една малка част. И това е
трябвало да се случи, било е описано, било е предсказано, че ще се случи така и така, че толкова много хора ще
получат Себереализация. Било е невероятно, естествено, но сега разбирате колко приятно е чувството, че всички сме
едно цяло - няма спорове, разправии, лоши мисли. И никой не харесва евтините неща - искате да притежавате нещо
приятно, качествено, което повишава нивото на разбиране. Аз съм виждала хора да се превръщат в поети, да пишат
прекрасна поезия, виждала съм хора, които стават оратори, а също и много добри организатори. Но има нещо много
важно - смирението. Казах в началото и ще кажа отново - oнова, което ви липсва, е смирение. Трябва да бъдете
скромни, не си мислете, че сте нещо специално, не си придавайте важност. Въобразите ли си веднъж, че сте важни,
вие не сте съставна част от цялото. Ако едната ръка започне да си мисли: "Аз съм важна", това е глупаво. Как може
само едната ръка да бъде толкова важна? И двете ръце са необходими, и двата крака. Как може само една част да
бъде от голямо значение? Ако започнете да разсъждавате по този начин, където и да се намирате в своето пътуване в
Сахаджа йога, трябва да кажа че вие не сте в sahajavastha. И така, Аз се стараех да ви пренеса в прекрасното поле на
Сахаджа Йога, където напълно ще се слеете със себе си, с природата, с всички хора около вас, с вашето собствено
обкръжение и страни. Навред - атмосфера на цялост, самият Брахман част от вас и вие сте неделими от него. Тогава
те, равноправните части на вашето същество, на вашия живот могат лесно да бъдат видяни - не като материален
напредък или някакъв друг вид постижения, а в духовното поле, което е най-висше. Навсякъде, във всяка страна има
хора с това качество и всички те се помнят и до днес. По същия начин всички вие ще бъдете представители на
висшето познание за Реалността - в живота си, в онова, което създавате, в работата си, във всичко, в което можете да
го проявите. Сега единственото нещо, което трябва да направим, е да решим: на колко хора ще дадем Реализация,
какво можем, какво трябва да сторим за Реализацията. Това е единственото нещо, което има значение, ако ще
продължавате по пътя към пълното си Освобождение. Ще се изненадате - все едно изкачвате много висока планина.
Но когато стигнете до върха, можете да видите всичко и сте толкова доволни, че сте там. И така, някои от вас трябва
да преминат тази част - на изкачването. Можете да го направите, трябва да имате уважение към себе си, да се
познавате и да разбирате, че трябва да достигнете върха - върха на планината. И достигнете ли го веднъж, вие знаете,
че сте там. Тогава започвате да изливате цялата си любов, привързаност, всичко това се лее надолу по планината. И
това е за вас самият живот, неговото най-висше състояние. Забравете всички останали, политици и разни други, които
се считат за велики - забравете ги. Вие стоите по-високо от тях, защото вече сте твърди като диамант в sahaja начина
на живот, който е изключително приятен и напълно спокоен. Той ви дава радост, чистота, способности, дава ви
толкова много неща, че не можете да ги изброите, подобно на хилядата венчелистчета на вашата Сахасрара, които са
осветени. Само Бог знае какво можем да получим всички ние от Него. Каква страховита мисъл - че вие сте събрани в
хиляда венчелистчета. И оттам именно хората придобиват всички научни знания, постигат всички велики открития. И



онова, което всеки трябва да осъзнае е уважение към самия себе си. Себеуважението е различно от самодоволството.
Трябва да имате себеуважение, то ще ви направи смирени и много любящи. Защото вие сте способни да обичате и
никой не ви принуждава. Съгласна съм, че от океана се издигат облаците, после те се превръщат в дъждове, такъв е
жизненият кръговрат. Облаците правят това просто така, без да имат съзнание за него. Те не смятат, че вършат нещо
велико, а са просто част от този цикъл. Вие сте извън него, но въпреки това извършвате работа, без ни най-малко да се
чувствате важни. Правите нещо, защото така трябва. Друг един цикъл, не природния, друг цикъл на съзнание, в който
вие осъзнавате какво правите, но в същото време сте много смирени, любящи, сърдечни. Не крещите, не биете, не
нагрубявате никого и можете да се справите и с най-трудния човек. Ако някой се прави на много интересен, винаги
издигайте Кундалини и бъдете удовлетворени. Ако вие тайно издигнете Кундалини, край на проблема. Ако не можете
да го направите, забравете за това, забравете този човек - все едно е камък. Какво можете да направите с един
камък? Не можете да го накарате да потече. Ами любовта, достойнството... всички тези качества...те не съществуват в
човек с каменно сърце. Затова забравете го, това не е ваша работа, съвсем не е ваша работа. И така най-напред ще
поискам от вас да разберете колко смирени сте. Трябва да бъдете много смирени и това смирение е вашият накит,
вашата красота. Първо имате вашата любов, която е чиста, без никаква страст и алчност. И на второ място вие сте
благословени с мир, вие сте в абсолютен мир със самите себе си и ще се учудите как с мира ще дойде и мъдростта. Ще
гледат на вас като на най-мъдър човек, защото сте в мир със самите себе си. Само в мир можете да откриете
истината, можете да откриете всеки отговор, всяко търсено разрешение. Ставате много мъдър и чувствителен човек,
изключително много по-велик от другите. Вие не сте обикновен човек. Тогава получавате радост. Радостта е нещо,
което не мога да изразя с думи, но все пак радостта, както съм ви казвала много пъти, е необикновено нещо, не е нито
щастие, нито нещастие, просто радост, блаженство. Вие просто се наслаждавате на всичко, на всяко общуване, на
всяко събитие, на всяка гледка. На всичко, което се случва в живота ви, знаете как да се наслаждавате. Разберете, вие
имате огромни способности. Спомням си, че веднъж тръгнахме със зет ми и дъщеря ми да разгледаме някакво
историческо място и трябваше доста да се изкачваме - около три часа. Естествено всички се изморихме. Стигнахме до
едно малко място за отмора, изградено от мрамор и спряхме там да си починем. Тогава се започна едно мърморене...
"Защо дойдохме тук?" и други подобни. Изведнъж - и тук дойде радостта - аз забелязах изрязаните в мрамора слонове
и казах: "Виждате ли тези слонове? Опашката на всеки е различна!" "Мамо, как можеш да гледаш опашките на
слоновете? Толкова сме уморени." - отговориха те. "Вижте ги и вие, само погледнете." - казах аз. Защото тази радост
изискваше превключване, преместване на ума от безсмислиците. Забележете как в това състояние всичко
безсмислено изчезва от ума ви. Това е начинът, по който можете да обърнете нещата и да се потопите в радостта. Да
предположим че някакъв човек е много досаден. Какво става тогава? Просто открийте смешното зад досадата - как
може този човек да ви отегчава? А онова, което можете да научите от случката, е никога да не отегчавате другите. И
тази радост има способността да ви учи на самата същността на радостта, на всичко. Ако гледате глупав филм,
наслаждавайте се, защото виждате колко е глупав. Да предположим, че филмът е добър, тогава винаги искате да го
гледате. Но не продължавайте да критикувате мислено. Този критицизъм трябва да остане извън ума ви. Какво се
получава - умът ви бързо се прехвърля от абсурдното към неистинното в едно и също нещо. Затова не критикувайте. И
не се чувствайте зле заради това. Понякога се чудят как търпя този или онзи. А аз просто не им обръщам никакво
внимание, каквото и да правят. Ако сте от такова естество, вие сте напълно в състоянието turiya8. Кабир е казал: "Ако
съм изпаднал в състояние на радост, необходимо ли е да казвам нещо?" Трябва да разбирате и уважавате този
темперамент. Той е вътре във вас, отнасяйте се към него с респект, не го сравнявайте с този на другите. Другите не са
на вашето ниво. Вашето ниво е различно и просто се опитайте да му се наслаждавате. Никога не си мислете, че сте
нешо повече, нещо по-велико, никога. Онова, което трябва да чувствате, е благодарност за това, че вече нямате онези
нелепи мисли и начин на живот, според който винаги критикувахте: "Това не е хубаво, не ми харесва." Кои сте вие?
Казвате "Не ми харесва това", а не познавате себе си. Тогава как можете да знаете какво не ви харесва? Виждала съм
хора, доста невежи, знаят по нещо оттук-оттам, а са много критично настроени към другите. Не знам каква е
причината за това. Навярно си мислят, че познават себе си. И това е нещо обичайно. Но ако вие имате Абсолютното
познание, тогава ставате наистина смирени, напълно смирени, любящи, нежни и мили. Затова днес е велик ден, за мен
също. Не знаех, че ще преживея толкова много години, че ще видя събрано това прекрасно множество. В края на
краищата това беше много труден живот според едни по-различни норми. А онова, което ми даде радост беше
създаването на Сахаджа йогите, разговорите с тях, начинът, по който те бяха толкова приветливи, мили и почтителни.
Толкова много ми помогнахте, трябва да ви благодаря. Успях да постигна всичко това с вашата подкрепа, помощ и



разбиране. Ако можех да достигна до него сама, никога нямаше да ви моля за помощ. Но вие сте точно като мои ръце,
като мои очи, нуждая се много от вас, защото без вас не бих могла да го постигна. Това е като насочване по канал - ако
не сте вие - каналите, каква е ползата от Ади Шакти? Как бихме могли да я насочим? За да има движение на
електричеството, са ни необходими канали - в противен случай то е само статично. По същия начин аз винаги съм
чувствала, че имам нужда от все повече и повече канали и когато те заработиха, това наистина много, много ме
зарадва. Отново ви благодаря за това, че този ден дойде и ви благославям от сърце да поемете сега своята
отговорност. Вие сте Сахаджа йоги и затова имате отговорността да давате Реализация на другите. Не я пазете за
себе си. Тя трябва да бъде дадена на другите и вие можете да им обясните, да им говорите, да им четете и да им
обяснявате. Опитайте се да им разясните, говорете им. Трябва да давате Реализация на другите, иначе няма да се
чувствате завършени. За да се почувствате такива, трябва да го направите. Нека Бог да ви благослови.
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Гуру Пуджа Кабела, 23 юли 2000 г. Днес сме тук за да разберем принципа на Гуру. Какво прави едни гуру? Той разкрива
пред вашето познание всички ценни качества, които притежавате. Всъщност всичко е тук, всичко: цялото познание,
цялата духовност, цялата радост. Точно навреме … (едно куче пресича сцената – бел. пр.) Всичко се съдържа във вас.
Единственото нещо, което един гуру прави, е да ви осведоми за вашето познание, за вашия Дух. Всеки има Дух в себе
си, всеки човек носи духовността в себе си. Отвън не получавате нищо. Но преди да получите това познание, вие
работите или живеете в невежество. И поради това невежество не съзнавате какво съкровище сте получили. Така че
работата на Гуру е да ви научи какво сте вие. Това е първата стъпка, с която във вас започва събуждането, чрез което
разбирате, че не сте този външен свят. Това е изцяло една илюзия. Тогава започва вашето вътрешно просветление.
Някои хора получават пълно просветление, някои го постигат постепенно. Същността на всяка религия е, че трябва да
опознаете себе си. Вие трябва да отидете и попитате онези хора, които се бият в името на религията, да разберете от
тях дали тяхната религия допринася да опознаят себе си. Ако всички религии говорят за едно и също, то всички вие
трябва да направите точно това нещо – да опознаете себе си. Но хората се отдават на ритуалите. Мислят си, че като
спазват тези ритуали са близо до Бог. Живеят в пълно неведение за себе си. Ден след ден правят нещо, което никой не
би вършил със себе си. Продължават да изпълняват много акробатика, молитви, пуджи. Защото това е пълно
невежество. Хората продължават да им плащат пари, а те (лъжливите гуру – бел. пр.) богатеят и интересът им е само в
парите. Те искат да ви вземат всички пари – напълно – и да ви направят за смях. Глезят вашето его. С разглезването
на егото вие започвате просто да се носите в океана на илюзиите и се удавяте в тези илюзии, мислейки, че сте много
религиозен, че просто сте във връзка с Бог. Което не е така. За да познаете Бог първо трябва да познаете себе си. Без
да знаете това, не можете да познаете Бог. Същественото е, че трябва да познаете себе си. Но когато го правите, то е
частично. Опитът не е достатъчен. Трябва да достигнете Познанието и Гуру ви дава познанието за Себето. Вие трябва
да ги сравните – трябва да разберете дали това, което ви е казал Гуру, е истина или не, дали е правилно или не, или
това е просто още една илюзия. При извисяването хората имат много задачи за решаване. Първата и най-главната е
проблемът с егото, особено на Запад. Егото се задейства и вие започвате да си мислите, че сте велики, че сте по-добри
от другите и у вас има нещо особено. Мисля, че това невежество е по-опасно отколкото светското. Защото при
светското вие усещате серията от нередни неща. Но когато сте наполовина пропаднал, когато вашето незнание за
Себето се отнася за вас самия, когато вървите към по-висша област, тогава всеки и постоянно трябва да разбира, че
не можете да имате его. Тогава онова, което започва, е интроспекцията. Вие започвате да се вглеждате в себе си,
какво не е наред. Когато разберете, че имате его, започвате да се самонаблюдавате. Когато откриете, че нещо липсва
или че е погрешно, тогава също започвате интроспекция. Това трябва да бъде едно много честно, много честно
усилие. Някои хора в Сахаджа Йога започват на твърде ранно стъпало да си мислят, че са много велики и че не се
нуждаят от каквато и да е интроспекция и се издигат отново в облаците на незнанието, без да постигнат познанието
за себе си или, можем да го наречем, Себереализация. Така че трябва да правите интроспекция и да видите за себе си
какво сте направили, какво представлявате и до къде сте стигнали. Моля, не превеждайте точно сега. Можете да го
направите по-късно. Трябва да слушате с пълна концентрация. Дори и да не разбирате, то действа. Постепенно стилът
на такъв човек се променя. Как? Най-напред човек, който е изключително агресивен, избухлив, голям егоист, започва
да става много кротък и мек. Друг тип, който е много наплашен, страхлив и много предпазлив, започва да става
безстрашен. На този етап вие нямате страхове, сигурни сте, че сте на прав път и се движи във вярната светлина. Лесно
не се обезпокоявате. А тук трябва да се издигнете по-високо и по-високо, където медитирайки разбирате какво не е
наред във вас. Вие сте постигнали Себереализацията и имате нейните благословии. Здравето ви е добро, получихте и
други благословии, които не бихте могли да изброите. Всичко това е тук, но все още трябва да вървите напред, така че
да разберете цялото познание за Сахаджа Йога. Чрез вашите умствени възможности трябва да схванете какво е
отвътре и след това да проверите доколко това е вярно, доколко сте го разбрали, до колко сте го усвоили. И колко сте
научили. И когато започнете да наблюдавате себе си, навлизате в областта на бхакти, ставате една мека личност,
ставате един мил човек, който не говори твърде много. Не притеснявате никого, а сте много приятен човек, много
кротък, много разбиращ. Този човек трябва да провери как се държи с другите. Вниманието започва да се измества от
себе си към другите и вие започвате да разбирате как се държите с тях, как обичате, от какво качество е вашето
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състрадание. Когато обичате някого без никакви очаквания – просто обичате – тогава без съмнение сте напълно
посветени на този човек. Ако притежавате тази обич, която наричаме отдаденост, вие просто се подчинявате и ще
направите всичко за този човек. Това е просто обич. Отдаването не е нищо друго освен обич и бхакти започва с тази
любов, която дарява изключително радост. Започва посвещението и вие бивате пречистени от бхакти. Разбирате и
преодолявате всички лоши черти, които имате, всички недостатъци, които притежавате, всички ваши проблеми. Ако
видите някой със същите качества, със същите притеснения, от обич към него се опитвате да понасяте. Просто
търпите. Не сте агресивни и прощавате. Реализираните души продължават да прощават. Тяхната способност да
прощават е огромна. Те не изпитват никаква злоба, никакъв гняв срещу никого, а просто продължават да търпят.
Прощават и забравят. Бих казала, че способността да прощавате е точно музиката на вашата бхакти. Животът на Исус
Христос може да ни покаже силата на прошката, която тези учители притежаваха. Те бяха измъчвани, разпъвани на
кръст. Повечето светци бяха измъчвани. Те никога не бяха харесвани от хората и биваха разпъвани на кръст. Но както
знаете, те никога не се възмущаваха от това, никога не отмъщаваха. Никога не направиха нещо, което да не е от
състрадание. Те изпитваха състрадание и към онези хора, които грешаха: “О, Боже, моля Те, прости им. Те не знаят
какво правят”. Те бяха безкрайно състрадателни и това стана тяхна природа. Когато състраданието стана тяхна черта,
те се превърнаха в хора, изпълнени с мир. Такива хора не се притесняват. Никога не се смущават - каквото и да се
става. И считат, че такава е Божията воля. Защото нищо не може да ги обезпокои, нищо не може да ги разстрои. Те
просто се радват на своята преданост. Преданост към техния Гуру, може би преданост към Бог. В своята искрена вяра
те пишат красива поезия или започват да танцуват, или да пеят. Защото мирът е в тях и те се наслаждават на себе си.
Когато са сами, никога не се чувстват самотни, а се радват на себе си. Те знаят, че сме едно с Божественото. И имат
благословиите на Божественото. Другото е, че те не се захващат с изкуствени неща. Никога не се тревожат, не се
разстройват. Те нито са в бъдещето, нито гледат към миналото, а са в настоящето. Когато са в настоящето, тогава са в
пълна тишина. Ако има някакъв проблем или нещо им се случи, те веднага преминават в състояние на съзнание без
мисли. Ето такива са техните качества. За да станете учител, вие трябва да се развиете като такава личност. Ще ви
дам един пример със самата Мен. Аз никога не бързам, никога не се безпокоя за времето. Веднъж заминавах за
Америка. Защото ако сте сигурни, че Божественото има планове за вас, вие не се тревожите. Божественото се грижи
за вас – така че защо да се тревожите. Трябваше да пътувам за Америка, а едно дете падна. Точно ставах и тръгвах,
когато детето си счупи ръката. Когато го видях, казах: “Добре, ще го оправя.” А другите ми казаха: “Вие пътувате за
Америка.” Отвърнах: “Във всички случаи ще пътувам”. И излекувах детето. Това отне час и половина. След това
излязох и казах: “Добре, хайде да тръгваме за летището.” Другите възкликнаха: “Майко, много сте закъснели!”
Отговорих им: “Аз никога не закъснявам. Нека да вървим”. Отидохме на летището и самолетът, с който трябваше да
пътувам, се беше повредил. Един друг самолет пък щеше да лети за Вашингтон, а не за Ню Йорк. А Аз исках да
пътувам тъкмо за Вашингтон. Така че, представете си само как нещата се подреждат и ние ги наричаме Сахадж.
Уреждат се Сахадж. Това означава без усилие. Но най-напред вашата личност трябва да се установи. Тогава вашата
преданост е толкова голяма, че Божественото е принудено да се грижи за вас. Трябва да разберете, че Божествената
сила е около вас. И тази Божествена сила е гаранция за вашата сигурност, за всичко, което желаете да направите.
Може да кажете: “Майко, Вие сте много силна.” Вие също можете да станете много силни, ако се отдадете на
Божествените дела. Вие също ще имате всички сили и Божественото ще ви даде цялата необходима работа, която
искате да вършите, и необходимото време, което ви трябва за това. Всичко се осигурява от Божественото. Но когато
състраданието се разпростре от другите хора към Бог, към Божествена личност или към вашия Гуру, тогава става
много лесно, много просто да се живее. Няма усложнения, всичко е подредено и вие не се нуждаете от нищо. Просто
затваряте очи и нещата стават. Всичко се получава сякаш по ваша воля. Но не е необходимо да желаете, не бива да
мислите за нещо. То просто става и Божественото се грижи за всичко. Грижи се за вашата утеха, за здравето ви, за
всичко. И не търсите тази Божествена помощ, не молите за нея. А вие сте личността, за която Божественото отговаря.
Вие сте особената отговорност на Божественото. То знае какво е добро за вас и какво – не. Пример за това е – а Аз
мога да ви дам много такива – когато да речем някой реши да се срещни с Мен, а хората ми казват: “Майко, той е
много негативен и няма да дойде. Никога няма да дойде!”. Ще се случат всякакви положителни неща, а ако стане нещо
негативно, използвате вашето състрадание. Ако е негативно, използвайте вашето състрадание и ще решите проблема.
Можете да решите вашите собствени проблеми, тези на вашето обкръжение, на обществото. Вече получихте вашата
Себереализация. До къде ще стигнете в това не знам. Не съм доволна от жените, от толкова много жени – те не
медитират. Не се грижат за себе си, не са реализирани души. И затова много мъже искат да се разведат – защото



мислят, че тези жени не ги бива за нищо. Но също и някои мъже са такива. За да решите този проблем, трябва да
имате състрадание. И трябва рано или късно чрез състраданието си да спечелите вашия партньор в живота. В края на
краищата мъжете са много повече заети отколкото жените. Но жените вземат участие в толкова други неща. Те
трябва да се грижат за своите семейства, за децата, за всичко. И умът им е оплетен в подобни ежедневни неща, така
че нямат време да медитират. Без медитация не можете да израстнете. Хората мислят, че щом получат Реализация и
всичко е наред. Не, вие трябва всеки ден да медитирате, защото така се изчиствате. И с изчистването трябва да
разберете какво е нужно и какво – не. Вие се пречиствате и това е дело на Божественото. Но трябва да медитирате с
вяра. Постепенно ще установите, че медитацията ви става много дълбока. Ще станете много, много дълбоки. И вашите
сили ще започнат да се проявяват. Когато сте някъде, негативността ще бяга надалеч. Могат да бъдат решени
всякакви проблеми. Каквото и да искате да направите, то ще бъде възможно за вас. Каквото и желание да имате – да
помогнете на другите или да подарите нещо на някого – вие просто го получавате. Казвам ви го от собствен опит.
Трябва да медитирате поне 10 минути всяка вечер, а сутрин –около 5 минути. С пълна отдаденост, с пълно
преклонение. Тук съм виждала хора с такава бхакти, с такава преданост, което е шрадха – нещо по-висше от бхакти.
Когато имате шрадха (упование), това е чудо, творят се чудеса. Истина е, че някои хора бяха излекувани само като
мислеха за Мен. Това е факт. Но това не значи, че те имаха шрадха на такова ниво. Това значи, че тези хора трябва да
развиват шрадха. А как да развием шрадха, която е естествената светлина на Духа? Защото хората се опитват с много
усърдие да развият шрадха. Но шрадха не може да бъде постигната чрез умствена дейност, чрез никаква дейност,
освен чрез медитация или в тишина. Ако медитирате – винаги ви казвам да медитирате – веднага познавам кой е
медитирал и кой не е. Някои хора идват на Мои Пуджи – добре. И говорят за Сахаджа Йога. Те излизат и го правят за
популярност. Много хора са такива. Участват и правят нещата заради популярността, но все още не са изпитали себе
си вътрешно. Така на този етап на развитие вие трябва да бъдете окуражавани и да разберете, че можете да
достигнете това равнище много лесно чрез медитация и интроспекция. Чрез интроспекцията ще развиете нови
качества на разбиране, така че да намерите решение на нещата. Това е още едно качество на човек, който е
реализирана душа – той може да реши всички ваши проблеми. Може да предложи начин, по който да бъдете
подпомогнати. Тогава от шрадха се развива нещо като братство. Може да изнасяте големи лекции за Сахаджа Йога,
можете да вършите най-различни неща. Но докато нямате шрадха, не можете да израствате. Шрадха е нещо като
любов във вас, която се разпространява, бих казала, като нежен огън. Той не изгаря, не ви нагрява, а охлажда.
Вътрешното усещане е като за красив пламък, който ви помага да разберете. Вие никога няма да говорите зле за
Сахаджа йогите, никога. Аз никога не слушам как някой говори против друг Сахаджа йоги, но до определен момент.
Когато това е колективно оплакване, тогава съм малко обезпокоена и разговарям за това с лидера. В противен случай
ако дойде някой и ми каже това или онова, просто му отговарям, че не е така и да си направи интроспекция. Да се
намират грешките на другите е общата игра, която всички човешки същества играят. Те никога не виждат своята
собствена вина. Каква е ползата да търсите чуждите слабости. Намирането на чуждите грешки няма да ви помогне.
Опитайте се да намерите грешките в себе си, които можете да отстраните, за които можете да направите нещо, които
можете да поправите. Трябва да знаете, че това е отговорността, която носите към себе си. По-добре намерете своите
грешки и ги поправете. Но някои хора са много горди с това, че харесват. Те казват: “Аз харесвам това, аз не харесвам
онова”. Но какво общо има това с Духа? Вие харесвате едно, харесвате друго, но как се отнася това към вашия Дух?
Харесва ли го той, радва ли се? Вие продължавате да казвате: “Аз харесвам това, аз не харесвам това, аз не харесвам
онова”. Това нещо често срещано на Запад. Вижте, едни жени направиха тези красиви килими. Килимите са толкова
дебели, че като стъпвам по тях губя малко равновесие. Но любовта, с която са изработени, ме направи така радостна,
така щастлива. Не можете да си представите какво чувствам към тези жени. Тази радост, този океан от радост е във
вас. И когато тя започне да се стабилизира, да се установява все по-високо, тя не ви измъчва, а ви придава красота.
Не зная какви думи да използвам, за да го изразя – тя е като ситен дъждец върху вашето същество, тя е като милост
върху вашето същество. Любовта на другите хора омайва, но вие не молите за нея. Но ако срещнете човек, който е
много нежен и благ, в такива взаимоотношения намирате истинско приятелство. Но да се злослови за Сахаджа йогите
е много погрешно. И освен това да се говори на всеки, че “Това в този човек не е наред; той направи еди какво-си; не е
развил онова …” е много, много лошо и създава колективно настроение срещу човека вместо да му се помогне. Хората
се притесняват. Значи колективно трябва да помогнете на този човек, а не да злословите заради някакви евентуални
негови грешки. Но ако започнете да говорите против човека и кажете, че това или онова не е наред в него, тогава все
още не сте Сахаджа йоги. Вие сте Сахаджа йоги едва когато можете да видите собствените си недостатъци чрез



интроспекция. Трябва да кажа, че повечето от вас имат, получиха Себереализация. Вие имате опита. Но някои от вас
нямат познанието. Трябва наистина да придобиете това познание и да проверите дали наистина го имате или не.
Както в Америка – лекарите от един здравен институт пожелаха да проверят Сахаджа йогите. Един от тях излезе
напред и каза: “Добре, кажете ми чрез вашите вибрации какво не е наред с мене”. Една йогини му отговори:
“Господине, сърцето ви не е наред”. Той отвърна: “Правилно”. Защото имаше байпас и само преди месец беше изписан
от болницата. “Напълно правилно!” – изненада се той. Вижте, тази диагноза премахна съмненията на този пациент.
Така че е много лесен начинът да се определи състоянието на човек, като се почувстват вибрациите му. И хората от
института се отнесоха към нас толкова внимателно. Те желаят да развият Сахаджа Йога в тяхната болница. Така че
трябва да проверите себе си и да откриете за себе си какви сте. Да вземем например съпруг и съпруга. Жената
медитира, тя знае всичко, познава добре своя съпруг, но не му казва какво не е наред с него, а търпи, не се оплаква, не
моли за нищо. Тя просто понася и това нейно търпение убеждава мъжа, че тя е по-велика личност от него. Самият той
може да е всякакъв, но тогава тя разбира, че е това, което е постигнала, е голяма личност. Ние имаме толкова
несъвършенства, особено морални. На Запад хората са като змии. Нещата, които вършат, никога не биха дошли на ум
на хората, които уж все още не са толкова развити. Така че развитието е ускорило всякакъв вид лутане, увлечения,
скитане. Хората си мислят, че са много свободни, че могат да ходят насам-натам… Това е нещо много общо, но така
вие преценявате себе си – дали сте от този тип хора или сте онези, които са израстнали по-високо в своето развитие.
Трябва да призная, че това е процес. Не е просто да достигнете до тази точка. Понякога дори много нови Сахаджа йоги
са по-добре отколкото много стари Сахаджа йоги и то защото те имат много силно желание. Какво търсим? Трябва да
разберем защо търсихме. Защото желаем да познаем себе си. По някакъв начин знаехме, че трябва да познаем себе
си, но не се познавахме. Така ние търсехме, дирехме, вършехме различни неща – искам да кажа, дори погрешни неща
– в името на този стремеж, но търсенето ни доведе в Сахаджа Йога. Тогава получихте своята Себереализация, което
чрез Кундалини е много лесно. Кундалини изработва повечето неща. Както някой ми каза, една жена за една нощ се
отказа от пиенето и пушенето. Аз никога не лъжа. Преди не съм го казвала, но тази жена се отказа за една нощ. Тя
каза: “Бях много придирчива към моята прическа и всеки път я правех различна. Ходех по фризьори, прекарвах
толкова много време по козметици и други такива. И се отказах от това.”. Тя също добави: “Имах навика да нося
облекло, което не беше много морално. После започнах да почитам тялото си и да нося подходящи дрехи”. Цялото
това познание идва спонтанно при вас. То е във вас, защото то цялото е ваше. Същото е и ако вашият гуру ви каже, ако
сте водени от него. Работата на Гуру е да ви води. Така че какво липсва в този критичен момент? Какво липсва в
Сахаджа Йога? Ето това трябва да ви кажа. Има толкова колективни бедствия, най-различни. Има много
земетресения, наводнения, дъждове и след това се свличат реки от кал. Толкова много нещастия има на този свят, а
Сахаджа йогите са спасени от тях. Без съмнение, всички Сахаджа йоги са спасени. Но след като са били спасени, как
си обяснявате това? Какво знаете? Защо идват тези бедствия? Защото Сахаджа Йога не е много колективна. Тя трябва
да стане много колективна. Тя трябва да се разпространи много повече, навсякъде. Трябва да достигне до много хора.
Нещо, което не правим. Ние сме в застой или не го правим достатъчно. А трябва всички да излезем навън. Погледнете
Христос с дванадесетте ученици. Разбира се, хората намериха и лоши неща. Но как работиха те и с какво усърдие. Ако
нямате тази упоритост и постоянство и ако не се посветите напълно на разпространението на Сахаджа Йога, в такъв
случай колективните проблеми не могат да бъдат решени. Вие сте заети само с вашите ежедневни светски работи, с
други занимания и всичко останало. Добре. В Сахаджа Йога няма забрани. Но вашето внимание трябва да е насочено
повече към тази страна на живота – какво правим за колектива. Говорим ли за това, разпространяваме ли Сахаджа
Йога, помагаме ли на хората да узнаят за нея? Веднъж пътувах със самолет и бях изненадана. Жената, която седеше
до Мен, имаше много лоши вибрации. Направих си бандан и я попитах какво прави за своята духовност. Тя ми
спомена името на Бахай. Казах си: ”Боже мой! Ако тези хора така се разпространяват, а те го правят… Те са толкова
много. Тогава какво ще се случи? Бедствие?! Те са толкова негативни, невъзможно е да направят нещо добро за този
свят”. Само ако видехте колко хора са подведени от някой фалшив гуру, как му се отдават, как разпространяват
неговите идеи. Виждала съм хора, които пеят по пътищата, пеят във възхвала на своя гуру облечени в странни дрехи.
Ние не желаем подобни неща. Разбира се, вие получихте познание. Разбира се, вие сте реализирани души. Но
въпросът е какво сте направили за Сахаджа Йога? Трябва да разпространявате Сахаджа Йога навсякъде. Да
предположим, че носите значка – тогава ще ви попитат какво е това. И ще трябва да им разкажете какво е. Започнете
да им разказвате за Сахаджа Йога – не за нещо друго, а за Сахаджа Йога. Трябва да продължите да говорите за
Сахаджа Йога, да разпространявате Сахаджа Йога. Ако не го направите, тя няма да стане колективна и всички



бедствия, които се дължат на колективната глупост, ще продължат да се случват. Вие сте избавени от толкова много
неща. Например, замърсяванията – те не засягат Сахаджа йогите. Дори и да има земетресение, Сахаджа йогите ще
бъдат спасени. Но защо да не бъде спасен целият свят? Идва нещастие след нещастие. И ако имате състрадание, то
трябва да мислите за хората, които могат да изпаднат в беда или неприятности. Разбира се, без съмнение Аз мога да
излекувам много хора. Но не знам как да направя Сахаджа Йога много колективна. Тук сме толкова много хора…
Всички вие можете да започнете да давате Себереализация поне на сто човека. Идете навсякъде, говорете за
Сахаджа Йога, пейте във възхвала на Божественото и ще спасите целия свят. Не чрез спасяване на неколцина ще
постигнете великата Сатйа юга, но също трябва да спасите Майката Земя. Трябва да спасите хората, които тънат в
невежество. Имам предвид начина, по който тези хора се представят. Виждала съм толкова много от тях да говорят
по телевизията, да говорят безсрамно за нещо, което не знаят. И след себе си имат хиляди и хиляди хора. Не че хората
са глупави, не че желаят да вървят по грешния път, но онези, които са фалшиви, които грешат, знаят как да примамят
другите, как да ги пленят, как да им говорят. Но ако Сахаджа йогите видят някого с лоши вибрации, побягват надалеч и
ще избягват подобно обкръжение. Вместо да се доближат и да кажат: “О, много лоши вибрации, но ние знаем как…”
Така че ние трябва да бъдем смели и да отидем навсякъде, да разкажем на хората и да ги направим колективни. В
противен случай вие няма да можете да спасите света от Божия гняв. Бог е разгневен, без съмнение. Вие самите ще
бъдете смесени. Но каква е ползата? Трябва да спасим Майката Земя и затова трябва да сте подготвени. Трябва да го
направите. И където се появи възможност, да разпространявате Сахаджа Йога. Някой хора казват: “Майко, ако Вие
дойдете, тогава всичко ще бъде наред”. Защо? Какво толкова? Вие може да бъдете като Мен. Можете да говорите с
хората. Аз започнах Сахаджа Йога с един човек. По онова време навсякъде цареше пълна тъмнина. Изобщо нямаше
търсачи, само ужасни хора. Но стана, получи се. Един човек може да доведе толкова много Сахаджа йоги. Защо вие да
не направите същото, да говорите за това? Вашето поведение, стил, всичко определено ги впечатли. Всеки трябва да
го направи по такъв начин, че да постигнем нашата цел - колективното съзнание. Тя е не само за Сахаджа йогите, но и
за всеки един, така че нещастията, които се случват, ужасните неща, които стават, да спрат. Напълно да спрат.
Уверявам ви, те могат да бъдат спрени. Защото вие сте спасени. Защо да не говорим открито за това? Да кажем на
хората: “Ако вие вършите несправедливости, ако сте неморални, ако сте измамници, ако се опитвате да потискате
другите, то ще се превърнем в толкова голяма разрушителна сила и тогава ще има колективни бедствия. И мисля, че
ние сме отговорни за това.”. Заемете се с това, захванете се с всеки проблем. Не трябва да създавате никаква
организация, за да се борите с това. А само вашата сила да убеждавате ще доведе хората в Сахаджа Йога и ще
направи всичко много различно. Надявам се, че ще разберете какво трябва да направите като Гуру. Като Гуру вие се
променяте, променя се вашият характер. Вчера показахте как Лао Дзъ е описал учителите – как те са над всичко, над
бъркотията, над завистта, на празните приказки. Те са толкова велики. Те са учителите и вие ще бъдете такива. И вие
ще бъдете Гуру ако се опитате да го направите. Ето какво трябва да постигнете. Зная, че някои са го постигнали. Но
повечето от вас трябва да го постигнат с любов и състрадание. Нека Бог да ви благослови!
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Пуджа на Шри Кришна Кабела, 20 август 2000 г. Днес сме тук, за да боготворим Шри Кришна в нас. Както знаете,
всички вие сте търсили преди да дойдете в Сахаджа Йога. Ходили сте на различни места, чели сте много книги, а също
така някои от вас се изгубиха. И може би в това търсене не сте знаели какво търсите. Това, което сте търсили, е да
опознаете себе си. Във всички религии се казва "Опознай себе си". Това е общото, за което всички говорят. Това е
нещо, което присъства абсолютно във всяка религия - "Опознай себе си". Защото без да познавате себе си, вие не ще
опознаете Бог, няма да опознаете духовността. И така, първата стъпка е да опознаете себе си. И поради това (докато
правехте това) другите ви правеха разни номера, учеха ви по различни начини, а всъщност се опитваха да ви ограбят,
да вземат всичките ви пари и ви мамеха. Всички тези неща, които са ви се случвали, са приключили. И след това
дойдохте в Сахаджа Йога и получихте вашата Себереализация. Но каква е целта на Себереализацията? Тя е да
познаете Бог или Богинята. Това е целта на Себереализацията. Но какво би трябвало да ви се случи след
Себереализацията? Много от вас загубиха интерес към безсмислени неща, като употребата на наркотици и други
подобни. Вие също сте загубили интерес към четенето на безполезни книги, а също и към пиенето и други подобни
навици. Но това не е достатъчно, не е достатъчно. Това щеше да се случи така или иначе. Това, което трябва да се
случи чрез опознаване на Бог, е да разберете защо Бог иска да го познаете. Защото Той иска да види своето
отражение във вас. Той ви е създал, защото иска да види своето отражение във вас. Същото е и с Богинята. Тя ви
дава Себереализация, защото иска да види своето отражение във вас. Така че вие трябва да се подготвите за това
отражение, което е така чисто, красиво, любящо, състрадателно и преди всички, изпълнено с мъдрост. И така това е
нивото, което човек трябва да достигне, за да разбере, че трябва да има мъдрост. Ако ви липсва мъдрост, тогава не
сте реализирана личност. На нивото на Шри Кришна, виждате, че Той желае да станете част и частица от Вирата.
Виратангана е същото – трябва да станете част и частица от Вирата. Не защото сега като сте реализирана душа да си
мислите, че всичко ви е наред и че не трябва да правите нищо. Въпросът е какво правите след това. След
Себереализацията трябва да видите във вас отражението на живота на такива личности като Шри Кришна. Както
знаете, първото Шри Кришна беше роден при много трудни условия и беше занесен в Гокул, където бе отгледан от
Йешода. И там Той започна своите игри. Затова вие трябва да бъдете закачливи в живота. Трябва да създавате
радост и забавление. Той не е казвал, че трябва да седнете като някой стар мъдрец, някъде в Хималаите, а да
общувате с децата, да говорите с тях, да играете с тях, да се веселите. В същото време Той разруши негативните сили,
които действаха срещу Него. И Той го направи сякаш като на игра, като едно дете. Можете да видите колко зрял беше
като дете щом уби Путана, а също и двама ужасни ракшаса. В същото време Той си играеше с гопите, дразнеше ги,
пречеше им, шегуваше се с тях. Защо? Защото искаше те да са закачливи. И Той оглави всички видове тържества.
Веднъж се изсипа пороен дъжд, а Той повдигна цялата планина на върха на пръстите си. По това време хората е
трябвало да са разбрали, че това не е възможно, че това е чудо, но Той стоеше там, повдигнал на един пръст
планината по един прост и скромен начин. Той правеше това, за да защити всички момчета, играещи с Него. Те се
криеха под планината от проливния дъжд, сякаш тя беше огромен чадър. След това Той отиде и уби Калийа - една
голяма змия във водата. Това ужасно същество пускаше отрова във водата, която уби много хора. Той не се чуди
дълго, а скочи в ужасните води на Ямуна, където уби змията. По този начин всички убити или засегнати хора, може да
се каже, спечелиха над Калийа. Но съпругите на Калийа го помолиха: “Моля те, прости му“ и Той му прости. Всички
тези неща показват как едно дете на 6 и 7 години върши всички тези велики неща без чувството, че прави нещо
особено. Можем да кажем, без дори да мисли за това. Но Той го постигна, защото съзнаваше, че е Шри Кришна. И така
първо трябва да осъзнаете, е, че сте реализирани хора. Вие не сте обикновени хора, за да се държите по обикновен
начин. Вие сте специални хора, създадени специално да отразявате качествата на Всемогъщия Бог. От вас не се
очаква да отидете и да убиете Калийа. Но днес положението е такова, че вие сте закриляни през цялото време. Никой
не може да ви навреди или убие, за вас се грижат, защото сте Сахаджа йоги. Сега трябва да се разбере какво трябва
бъде отношението на Сахаджа йогите към вземането на решения. Трябва да вземате спонтанни решения. Не бива
много да умувате – идете и разберете веднага, спонтанно. Както Шри Кришна, който се хвърли в реката - по същия
начин вие би трябвало да вземате много спонтанно решение за всичко. Да речем, сега искате да купите килим. Добре,
вие отивате в магазина и веднага би трябвало да знаете точно коe e нещото. На всяка стъпка в живота трябва да

http://amruta.org/?p=26555


вземате много спонтанно решение, незабавно решение. Но смятам, че стилът е твърде различен. Хората ходят от
магазин на магазин, след това правят списък, вземат всички мерки, а после отиват в къщи, като казват, че ще решат
на следващия ден. Това не е начинът на поведение на един Сахаджа йоги. Той трябва да решава всичко абсолютно
спонтанно, на момента. Например, някой се дави. Първият ви импулс трябва да бъде да го спасите. И как ще го
спасите? Като скочите във водата, защото сте защитени. Нищо не може да ви се случи. Просто скачате във водата и
спасявате човека. Като начало такова трябва да бъде вашето отношение, такъв трябва да бъде вашият темперамент,
че да взимате много спонтанни решения. Цялото това мислене, всички видове вземане на решения и правене на
големи конференции за това не са необходими. Във всекидневния си живот трябва да бъдете също такива. Също и
във всеки политически, икономически или друг живот, който водите, трябва да бъдете много спонтанни. Как да
станете спонтанни? Какви качества трябва да притежавате? Какво е средството, чрез което да знаем какво решение
да вземем? Знаете ли? Вие имате вибрации. Чувствате вибрациите и знаете какво са вибрациите. Знаете какво ви
казват вибрациите и какво ви предават и съобщават. Те ви говорят. И така чрез вибрациите си трябва да знаете на
секундата какво да направите. Например някой Ми казва: “Майко, когато дойдох в Кабела, почувствах много
страхотни вибрации". Това е факт. Но колко от вас се чувстват по този начин? Защото вашата чувствителност не е още
развита. Трябва да бъдете чувствителни към вибрациите си. Трябва да знаете, гледайки някого, седейки до някого,
дори здрависвайки се с някого какви вибрации има този човек. Ако развиете този вид сетивност, определено ще
вземате много спонтанни решения. Знаете, че Аз съм много добра в това. Купих Кабела само за 5 минути. Наистина за
5 минути. Когато дойдох тук, ми казаха: “Не можете да продължите, защото имате голяма кола “. Тогава кметът каза:
“Добре, елате с мен. Аз ще Ви взема в моята кола“. И така отидох с неговата кола и видях мястото - беше цялото
разнебитено, без съмнение. Вътре цареше пълна бъркотия и имаше вид на обитавано от призраци.. И всички, които
бяха с Мен, казаха: “Ах, какво място, Майко. Не можете да купите това “. А Аз казах на кмета, че го купувам. “Кога ?“
“Днес, сега “. Той беше изумен. Казах му: “Вие ще ми кажете как да го купя “. Той отговори: “Много е просто в Италия -
Вие трябва да платите една трета от цената и тогава можете да се настаните. Ако намерите нещо нередно в мястото,
можете да се откажете, но няма да си получите обратно парите. Но ако продавачът каже не, той ще трябва да плати
двойно. Аз казах: “Много изгодна сделка. Казах Ви, че го купувам и ще го купя.” И всеки беше изненадан от това какво
правеше Майка. А това, което реши нещата, бяха вибрациите. Точно вибрациите на това място решиха, а Аз само казах
“ Купувам “. Преди това ме водиха в други седем замъка, мисля, я Аз казвах “не”. Дори без да влизам в тях. Учудваха
се, че дори без да влизам, отказвах. Веднъж казах “ Попитайте какво е имало тук “ и те казаха: “Женски манастир“.
“Ето, видяхте ли?“. Днес трябва да развивате този вид спонтанни решения. Тогава ще бъдете удивени как за толкова
кратко време наистина ще можете да постигнете такива велики неща. Но това не означава, че всички вие ще трябва
да го правите по този начин. Първо, трябва да придобиете усет към вибрациите и тогава, бих казала, вие сте зрели в
Сахаджа Йога. Трябва да придобиете зрялост. Не можете просто да кажете “Добре, имам Себереализация и мога да
правя всичко“. Първо трябва да премерите своята чувствителност. А как да го разберете? Например, вземате
спонтанно решение и откривате, че нищо не се е получило, че то е една глупост. Възможно е. Но за себе си може да
разберете, според решенията ви, до колко далеко сте отишли в Сахаджа Йога – дали те са спонтанни, но не
оправдават надеждите, дали са неправилни, дали сте допуснали някакви грешки, от което ще страдате в
икономическо, политическо, във всяко отношение, и тогава вашата ценностна система ще бъде преценена много
добре. Каква дълбочина сте достигнали във вашата Себереализация и къде сте. Това е начинът да проверите себе си.
Не трябва да се боите от провали и да бъдете заслепени от успеха, защото сте реализирани души. Разбира се, ако
имате чувствителност, веднага ще знаете как стоят нещата. Разбира се, не казвам, че може да имате същата
чувствителност като Мен, но трябва да опитате. Разбирате ли, имаше хора, които възхваляваха един човек: “О, Майко,
той е толкова добър. Трябва да се срещнете с него, той е толкова любезен, толкова помага и би се случило това или
онова “. Аз казах: “ Добре, покажете ми снимката му “. Казах им: “Съжалявам, не искам да се срещна с него“. Те не
можаха да разберат защо. “Такъв велик мъж, утре ще бъде министър.“ “Не желая да се срещна с него.“ И точно на
следващия ден откривате много голям репортаж във вестника, че той е много лош човек. Затова трябва да
преценявате вашия опит и разбиране за това, което сте решили спонтанно .Но независимо от това, бих ви казала да се
придържате към спонтанните решения. Не мислете за това как да се постигнат резултатите, какво трябва да
направим. Това влияе толкова объркващо върху вашия ум и ви пречи да разбирате и знаете кое е правилно и кое е
грешно. Не знам колко от вас са виждали къщата, която построих (във връзка с това да бъдем много съзидателни –
бел. пр.). Друга черта на Шри Кришна е, че Той беше изключително съзидателен. В детството си Той вършеше



всякакви лудории. А когато порастна, стана цар на района Дуарика. И Той обикновено се обличаше като цар
(единствено като такъв), защото всъщност беше цар. Като дете носеше малко пауново перо. Но когато стана цар, се
обличаше подобаващо, седеше на трон и да разговаряше с хората като цар. Излъчваше цялото това величие и беше
изключително творческа личност. Той построи много, много красив замък или може да се каже дворец в Дуарика,
отвън направен от злато. Можете ли да си представите?! Шри Кришна го направи. И после всичко потъна под водата.
Сега интелектуалците в Индия – мисля, че всички са западни възпитаници - казаха: “Това не е възможно. Няма нищо
под водата и Той никога не е строил дворец тук. Тази история по-скоро прилича на мит“. Но някои хора вярваха в това
и започнаха разкопки. И се спуснаха под водата и откриха един голям дворец. Беше останало малко злато, много
малко. И те бяха изумени как такъв огромен дворец е бил създаден от Него. Сега е под водата, но съществува. Всички
инкарнации като Него, които дойдоха, бяха изключителни творци. Ако вие не създавате, каква е ползата от
Себереализацията? Коя е най-чудестната творческа работа, която можете да извършите много лесно? Това е да
направите другите Сахаджа йоги. Това е най–лесното и даряващо радост нещо – да направите другите Сахаджа йоги.
И да им дадете благословиите на Божествеността, които те са търсили от години. Като го правите, не знаете каква
утеха, каква благословия им давате. Сега получихте вашата Себереализация. Трябва да кажа, че я получихте много
лесно. Всички те казват, че това е като моментална Нирвана. Да, това е истина. Но ако сте получили лесно и моментно
каквото и да е, не разбирате стойността му. Винаги казват за индийците, че са получили своята свобода толкова лесно
- а това не е така -, че те не я ценят. Но е вярно, че първо ако получите нещо даром и без никакво специално усилие,
тогава не го цените, не го разбирате, мислите си, че ви се полага по право. А знаете ли колко много хора са страдали,
за да получат Себереализация? Те ходиха до Хималаите, стояха на един крак, а понякога на главите си за няколко
месеца. И не получиха Реализация. Чух за хора, които са се затворили и живели в една стая 28 години, за да получат
Себереализация. И защо са го направили? Защото те мислеха, че като са далеч от другите, от лошите въздействия, от
всичко, може би ще получат Реализация. Никога не я получиха. Затова трябва да разберете, че макар да я получихте
много лесно, тя е нещо толкова скъпоценно, толкова велико. Не е много лесно да се получи Себереализация. Чели сте
за хора, които са себереализирани. Вероятно те дори не са знаели как са я получили, дори не са знаели за Кундалини,
но са я получили чрез техния гуру може би или чрез своите усилия. Колко много трябваше да страда Буда през живота
си, докато получи своята Реализация. Помислете за Него, как Той получи своята Реализация. Имам предвид, че ще
изтръпнете като видите живота му – как накрая умира в глад и бедност. Но на вас нищо подобно не ви се е случило.
Вие я получихте без никакви трудности, по много приятен начин, всички вие. Не трябва да плащате нищо, да правите
нищо за това. Но това не означава, че не трябва да я цените. Също както семето, което е поставено в Майката Земя и
спонтанно пониква и дава живот на примулата, тя расте и може да се превърне в храст, а след това в дърво. Но трябва
да ги поливате и да се грижите за градината или за някого. Във вашия случай, вие сте тези, които трябва да вършите
всичко това. Преди всичко трябва да посеете семето на състраданието и любовта. Имате ли състрадание и любов?
Обичате ли хората? Някой Ми каза днес нещо шокиращо: “Не харесвам децата.“ Попитах: “Не харесваш децата ли?“.
“Не, аз обичам децата на другите, а не моите.“ Само си представете! Как можете да бъдете такива?! Как можете да
кажете подобно нещо, че не харесвате вашите собствени деца?! Ужасно е! Преди всичко трябва да кажа на всички вас,
че никога не бива да казвате: “Аз харесвам, аз не харесвам“. Това са антимантри. Много често чуваме ”Аз харесвам”.
Кои сте вие? “Аз не харесвам този килим. Не харесвам тези сребърни предмети.” Кои сте вие? Можете ли да
изработите подобни предмети? Да вземете подобно решение показва, че… Някои хора си мислят, че е много
спонтанно, но не е. То е резултат от вашата обусловеност. Мислите си, че имате право да казвате “Аз не харесвам, аз
не искам…“. Но кои сте вие? Ако сте Духът, никога не бихте използвали тези думи. Защото това може да обиди някого.
Вие никога не бихте направили нещо, с което да нарани другите. А винаги ще кажете нещо, което ще бъде
изключително любящо, състрадателно и даряващо мир, ще излъчвате радост за другите. Силата на Духа е в това да
дава радост на другите. Ако сте мрачна и състезаваща се личност, тогава не сте реализирани. Трябва да сте в
състояние да давате радост, любов и състрадание. И това да става абсолютно спонтанно. Има една история за един
светец от Индия, от Махаращра. Хората имаха обичай да вземат съд с вода и да го пренесат по целия път до Гуджарат,
до храма на Шри Кришна. Смята се, че това е велико отдаване на Шри Кришна. И така този светец също носеше вода в
своя съд. Той го пренесе по целия път от неговото село в Махаращра. И когато стигна до храма, в подножието на
храма видя едно много жадно магаре, което умираше от жажда. И даде водата на магарето. Всички казаха:
“Представи си, донесе тази вода от толкова далече, на дни път, за да бъде поставена пред Божеството тук, а сега я
даде на магарето“. А той им отговори: “Вие не разбирате. Бог се спусна тук, за да изпие водата“. Вижте неговото



отношение! И така за себереализираните хора състраданието би трябвало да бъде като това, щедро по своята
същност. Ако не сте щедри, ако сте скъперници, винаги ще се тревожите за пари си и как да ги пестите, т.е. не сте
зрели Сахаджа йоги. Освен това парите никога няма да ви донесат някакво щастие. Скъперничеството е против Духа.
Духът е изключително щедър, изключително щедър. Никога не се опитва да “спестява” нещо или да мами хората, или
да краде нещо - няма съмнение. Защото в него няма никаква алчност, абсолютно никаква алчност. И затова личност,
която е реализирана душа, не може да бъде алчна. Тя трябва да бъде изключително щедра. Виждала съм много
такива хора, които изключително щедри и проявяват много разбиране към проблемите на другите. Докато един
Сахаджа йоги има свои собствени проблеми, той изобщо не е Сахаджа йоги. Той е тук за да разрешава проблемите на
другите, а не своите собствени проблеми и да говори за ”Това е моят проблем”. Сега това е нова дума, която появи
напоследък. Преди хората никога не употребяваха думата проблем освен само за задачите по геометрия. Но сега се
появи това ”Няма проблем”, а хората имат много проблеми, всъщност смятам, че самите те са проблемът. И така, това,
което трябва да направите, е да разберете, че не трябва да прехвърляте вашите проблеми на другите. Вие не трябва да
молите за нищо: ”Моля те, направи това за мен, направи онова за мен”. Много е учудващо, че хората се опитват да
извлекат някаква полза от другите. Сега някои искат да посетят други страни и те ще ви помолят: ”Моля те, покани ме,
бих искал да посетя твоята страна”. И един щедър Сахаджа йоги ще каже: ”Добре, ела”. В този случай греши този, който
моли. Не трябва да молите за нищо - каквото и да е то -, защото вие сте завършени, цялостни. Не само че сте
удовлетворени, но сте и завършени. Какво може да ви даде някой друг? Всички тези желания просто изчезват, когато
сте в завършена форма. Например днес, идвайки видях много звезди, които изгряваха. Казах: ”Веднага щом се покаже
луната, всички те ще изчезнат”. По същия начин когато вие сте завършени, не очаквате някой да направи нещо за вас.
Напротив, искате да откриете какво може да направите за другите, ставате другите по някакъв начин. Какъвто и да е
проблемът на другите, вие го приемате присърце, навлизате в него. Това е много интересно вътрешно израстване,
което трябва да преживеете. То трябва да се прояви във всички вас, защото сте получили вашата Себереализация.
Развивате се като личност, която живее само за другите, а не за себе си. Ще бъдете изумени, че можете да живеете
където и да е, да спите където и да е, можете да се храните, мажете и да не се храните, харесвате всякаква храна – и то
защото сте удовлетворени. Напротив, вие бихте искали да готвите за другите, да им давате храна, да правите всичко
каквото можете, да давате каквото имате. Ако е възможно, опитайте да го правите, докато накрая успеете. Но има
хора, за които съществуват само техните лични проблеми - те не са Сахаджа йоги. Как може Духът да има проблеми?
Как е възможно това? Затова просто разберете, че сега вие сте Духът и сте отвъд всичко. Поради това вашето
творчество достига други измерения. Разбира се, започвате да давате Реализация на хората. Започвате да творите.
Познавате Баба Мама, той не беше добър по литература и не знаеше никакъв език. Беше много добър по математика,
защото моята майка беше математичка. Но не знаеше езици. Обикновено Аз пишех неговите есета, той не беше добър
в това. Но след Реализацията написа такива прекрасни поеми, невероятно. Никой не можеше да повярва, че Баба
Мама би могъл да го направи, защото той не знаеше никакъв език добре. Както ви казах, Аз му пишех есетата. И така
учудващо е, оттогава той започна да пише поезия на урду, на марати, на хинди. Един от моите братя го попита: ”Как
успяваш да пишеш поезия на урду?”. Той каза: ”Шри Матаджи, Тя ми казва всичко, което желае да ми каже.”.
Творчеството във вас просто процъфтява и сте удивени от себе си как става това. Сега си представете, че човек, който
е математик, изведнъж става поет. Имам предвид, че това е невъзможно да се случи. А вие имате тези способности
имате всичките тези способности да станете много творчески личности. И трябва да бъдете такива във всяко едно
отношение. Трябва да кажа, че Аз творя много. През цялото време изработвам и то става чудесно. Но не се
интересувам като обикновените хора да бъда възхвалявана от някого или във вестниците или нещо такова. Нямам
интерес. Вие творите заради самото творението. Творете заради изкуството. И просто му се радвайте. Вие се
приспособявате лесно или приемате любезно нещата, които хората казват. Добре, оставете ги да си говорят.. Те могат
ви обиждат или хвалят, или нещо подобно, а вие да не знаете, че ви хвалят. Дори понякога, когато вие казвате “Шри
Матаджи ки джей”, Аз също го казвам, а после забравям, че са говорили за Мен. По някакъв начин вие сте над това. И
вие сте там и просто не разбирате защо човешките същества се държат така, защо държанието им е толкова смешно.
Дори когато идват в Сахаджа Йога виждам, че имат голямо желание да бъдат лидери или големи организатори в
Сахаджа Йога, да бъдат много известни в Сахаджа Йога, да имат международна слава като велики Сахаджа йоги. Но
те не се пипат: ”Какво творчество съм показал? Какво съм създал?”. Просто всички тези неща са така обичайни за
хората - те винаги искат другите да ги хвалят, да бъдат изложени на показ. И какво от това? Ако вие сте Духът, всеки го
знае. Какво има да се показва? Какво има да се изтъква, да се демонстрира? Дори да стоите отзад, там има светлина,



знаете, че има светлина. Трябва да излезете от вашия мрак, защото сте светлината. И вие я разпространявате. И
обратното, ако сте мракът, каква светлина можете да разпространявате. И така вашият Дух не може да има проблеми.
Той няма страх. И преди всичко има мъдрост - невероятна мъдрост. И тази мъдрост е признак, че сте много извисена
личност. Както ви казах, това е еволюцията. И когато вие сте трансформирани, вие сте еволюирали, ставате от друга
природа и израствате. Ако Сахаджа йогите са като другите хора, тогава каква е ползата да говорим за Сахаджа Йога?
Какъв беше Христос? Беше син на дърводелец. Той никога не се изучи. Но какво направи Той? Той беше Духът, Той
отразяваше Бог в себе си. Ето защо бе разпънат на кръст. Сега в Сахаджа Йога няма да бъдете разпънати на кръст,
има много такива неща, които няма да изпитате. Но вашата ценностна система ще бъде проверена. Чрез
интроспекция трябва да разберете как се развивате. Трябва да попитате себе си: “Господин Сахаджа йоги, как сте? Ще
се отдадете ли на всички онези неща, които правят нереализираните хора?”. Просто се опитайте да разберете. Защото
растежът на Сахаджа Йога се проявява чрез вашето поведение, във вашия стил, във вашето лице. Такъв човек няма
бръчки. Той няма тревоги. Ако не се тревожите, тогава как ще ви се появят бръчки? Такава личност не може да бъде
разстроена от нищо. Мисля, напротив, тя се смее на това, което се случва. Веднъж в църквата, в която бях в
Швейцария, една жена дойде да Ме удари с библия. И Аз започнах да се смея. Аз казах: ”Що за странно нещо – да Ме
удрят с библията?!” А тя така се уплаши, че се разсмях и казах: ”Само вижте глупостта на тази жена, която иска да Ме
удари с библия. Мога да разбера да Ме удари камък или нещо друго, но с библия - никога .(Смях в залата – бел. пр.).
Всички тези неща се случиха във ваше присъствие и вие знаете за тях. Има негативни сили, които се опитват да ви
навредят. Те могат да ви навредят физически, умствено и може би емоционално. Но когато сте над това, тогава никой
не може да ви причини зло. Поне никога няма да го почувствате и няма да се тревожите за това. Но какво сте
създали? Днес имаше няколко жени и няколко мъже - всички за да се развеждат. След брака в Сахаджа Йога те
желаят да се разведат, можете ли да си представите. Бях шокирана. А някои имат странни идеи: ”Мъжът ми е като
брат ми”. Аз казах: ”Наистина ли?” Всякакви глупави идеи идват в глави им, а това означава, че нямат светлината на
Духа в тях. Ако имате светлината на Духа, тогава вашето разбиране е много по-различно. Вие не се тревожите за себе
си, а само за другите. И се опитвате да намерите разрешение за тях. Опитвате се да им помогнете. Това е много лесно
за вас - както е лесно за светлината да гори. Веднъж запалена, тя гори, за нея трудно е да изгасне. Но не мога да
разбера хората. Дори след Реализацията, след години израстване, те са все още толкова глупави, че не разбират
стойността на тяхната Себереализация. Вие не можете да убиете Духа. Не можете да го угасите. Светлината на Духа не
може да изчезне. Но какво е маслото, което я поддържа тук? Това е вашето състрадание, вашата любов, грижата за
другите. Зная, че има хора, които са много доминиращи, може би досадни и какво ли не друго, но се грижете за тях.
Знайте, че не са като вас, не са съвършени, че имат проблеми. И затова се грижете за тях. Но ако вместо това
започнете да мислите “Защо да ме е грижа за него, как той се грижи за мен?” или нещо подобно, тогава с вас е
свършено. Този вид мисли или, бих казала, реакции не са на Духа. Духовните личности реагират много, много
различно. В живота на Шри Кришна можете да видите, че Той имаше приятел, който беше много беден. И той искаше
да се срещне със Шри Кришна. Неговата съпруга му даде малко хрупкав ориз като му каза: ”Занеси го на приятеля си,
трябва да занесеш нещо на приятеля си”. Знаете ли, той беше малко срамежлив. И когато отиде при Шри Кришна, Шри
Кришна беше в палата си и стражите на вратата казаха: ”Не, не можеш да се срещнеш с Него”. А той каза: ”Добре, вие
просто идете и му кажете, че Судхама е дошъл”. Шри Кришна седеше на трона и дискутираше нещо когато му казаха,
че Судхама е дошъл. Той се втурна към вратата и го прегърна, прегърна го отново и отново. И го попита: “Защо стоиш
там?”. После го отведе и постави на трона, на който се предполагаше, че Той самият седи. И Той каза на жените си:
“Моля ви, елате и измийте нозете му”. А те му донесоха дрехи и всичко необходимо, той си взе баня и заспа на леглото
му. Вижте любовта на Шри Кришна. Судхама имаше много мръсни нозе, целите бяха напукани. Шри Кришна се опита
да сложи някакво лекарство, с което да ги оправи. Той се опита да направи всичко възможно за него, за да излекува
тези рани. И го помоли да спи на леглото му. Помоли жените си да веят с ветрило, така че да не му е горещо. Вижте
състраданието на Шри Кришна, показано е толкова красиво. Толкова състрадателни ли сме ние? Нямаше нужда Той
да прави това, то не беше театър, а идваше от сърце му. Той взе спонтанно решение. Когато чу, че Судхама е там,
просто се втурна натам, почувства се толкова щастлив от това, че старият му приятел е дошъл. Когато Той отиде до
Синапур, Дуриодхана, най-големият син на Каурава, го попита: “Защо не дойдеш и не останеш в моя дворец?”. Той
отговори: ”Добре, мога да дойда, но виж, ще отида и ще ям при Видхур”. Видхур беше син на слугата му. Той отиде и яде
с Видхур. Не зная каква му е предложил един беден човек като Видхур, докато Дуриодхана би го нагостил богато. За
такива хора вкусът и видът на храната и всичко подобно нямат значение. Важна е любовта, уважението на Видхур,



който беше реализирана душа. Важно е уважението към друг Сахаджа йоги. Не мога да разбера как един Сахаджа йоги
може да уважава някого, само защото който е управляващ. Духът е над всичко друго. Ако някой не уважава Сахаджа
йогите, то има нещо нередно с него. Той трябва да разбере, че духовният човек е много повече от всички онези хора с
големи титли. И тази любов се показва в живота на всички. Всички светци, всички инкарнации, всички те имаха тази
любов, която беше над всичко друго. Без да очакват нищо, просто без да очакват нищо от другите. Такава личност
наистина отразява Божествената любов. Това отражение трябва да идва от вас. Вие сте Сахаджа йоги, което не
означава, че сте нещо повече от другите. Но вие сте различни, вие сте над тях. Нямате чувство за превъзходство,
затова сте различни. Вие сте толкова смирени и затова сте различни. Вие сте толкова радостни, спокойни и затова сте
смирени. Има толкова много неща, които мога да ви разкажа за живота на Шри Кришна, показвайки, че Той беше ...
Наричат го “Йогешвара“, Господарят на Йога. Това е защото той беше Вирата. Но показа своята форма само на
Арджуна, на никой друг. Защото никой не беше като Арджуна, който също се уплаши, когато го видя. Шри Кришна живя
като, отглеждаше крави, живееше в Гокул и никога не парадираше със силите си. Те бяха в него. Той ги проявяваше
спонтанно. Тези сили имаха мъдрост и разграничение, пълно разграничение. Ако тези качества ги няма, тогава това не
е Божествената сила, това е някаква сатанинска сила. Ако сте любезен с някого, само защото той е бил любезен с вас,
това не е истинско. Главно в Индия имаме хора, наречени “авдутас”.Те бяха реализирани души, оттеглили се от
обществото, от тълпата и живеела в малки къщи или пещери, или някъде скрити от другите. Защото си мислеха, че
никой няма да ги разбере и каква е ползата да им говорят. Те се усамотяваха - един тук, друг там. Какво можеха да
направят? Те не бяха като вас, толкова много Сахаджа йоги заедно. Вие имате толкова много приятели и толкова
много други са с вас. Те бяха самотници и се криеха от обществото. Може и да не са удряли друг човек. Но не желаеха
да се срешат с други хора, защото дори ако се бяха опитали да направят нещо, щяха да бъдат разпънати на кръст. Но
не хора като вас, защото вие имате общество - красиво, просветлено общество от много добри приятели, от много
духовни хора. И след всичко това ако не можете да създавате, тогава какво би трябвало да кажа? Трябва да творите
нещо. Може това да са картини, музика, поезия, литература, може да пишете, каквото и да е, но трябва да създавате. И
преди всичко трябва да създавате Сахаджа йоги. Това е най-главното творение, което трябва да завършите. Главното
е да създавате навсякъде Сахаджа йоги. Аз мога да посещавам различни места, да направя програми, да върша
всичко останало. Но вие трябва да покажете с личния си пример как сте постигнали това състояние, че то е нещо
чудесно Те също трябва да го постигнат. Така вие ще бъдете онези, които наистина ще ги вдъхновяват, които наистина
ще ги карат да ви следват и да водят живот като Сахаджа йоги. Всъщност ако станете завършени, вие сте Махайоги. И
трябва да го постигнете. Няма нищо по-важно от това да станете Махайоги, чиито Дух дарява радост, мир и
благословии на всички. Нека Бог да ви благослови!
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Шри Ганеша Пуджа Кабела Лигуре, 16 септември 2000 г. Днес сме се събрали тук, за да проведем Ганеша пуджа. Зная
много добре, че Ганеша е символът на чистотата, на святостта и боготворенето на невинността. Когато боготворите
Шри Ганеша, трябва да знаете, че той е въплъщение на невинността. Чудя се дали разбираме нейното значение или не.
Невинността е вродено качество, което не може да бъде насилвано, не може да бъде тренирано вътре във вас. То
просто е вродено в човека качество. Когато някой става последовател на Шри Ганеша, той се превръща в невинна
личност. Може би си казвате, че невинните са атакувани от коварните, от агресивните. Но невинността е нещо толкова
велико, че не може да бъде разрушена. Тя е качеството на Духа. Невинността е качеството на Духа. И когато Духът във
вас е пробуден, придобивате силата на невинността, чрез която преодолявате всичко негативно, всичко неправилно,
всичко, което е пагубно за вашето израстване, за духовното ви разбиране. Така че не е възможно да “станете”
невинни. Трябва да сте невинни, в смисъл, че по рождение сте невинни. Това става след Сахаджа Йога, след
Реализацията. И вашата сила за борба с тези неправилни, отрицателни чувства във вас, а също и отвън, е абсолютно
подкрепяна, закриляна от Майката на Шри Ганеша. В наши дни е трудно да говориш на някого за невинността. И вие
познавате живота на Христос. Той беше самата невинност. А не знаеше що за хора има край себе си. Мислеше, че
всички са невинни. И им говореше по начин, по който един коварен човек не би говорил, тъй като коварният разбира
коварството в другите. И казваше неща, които може би другите не са разбирали. Но каквото и да казваше, то имаше
вибрациите на невинността. Това трябваше да постави тези хора на мястото им, да се отнасят подобаващо с Него.
Обаче вероятно не им беше време да бъдат реализирани души. Бихме могли да кажем, че невинността на Ганеша не
беше сразена, а в голяма степен беше създадена атмосфера на такава святост и красота, каквито можете да видите в
живота на Христос. Щастлива съм, че всички знаете за женитбите. Защо? Каква е потребността от женитби? В края на
краищата в наше време хората живеят, без да се женят. Но женитбата означава святост на брака. Святост във вашето
физическо, умствено и емоционално единение. Ако нямате святост и живеете с някого, тогава то не е съвършено.
Децата, които ще създадете, няма да са наред. Ето защо е необходима женитбата. Както знаете, Христос посети една
сватба. Защо й обърна толкова внимание? Защото сватбата освещава връзката помежду ви. Всичко бива, но връзката
между съпруг и съпруга трябва да бъде осветена. В противен случай децата, които ще създадете, могат да станат
всякакви. Могат да станат крадци, измамници, лъжци, могат да бъдат много, много жестоки, ако няма святост в
женитбата. Ето защо той отиде да освети брачната институция. Но е абсолютно неправилно и глупаво, че е създал
алкохола. Това, което направи, е, че придаде на водата вкус на гроздов сок. На иврит гроздовият сок се нарича
алкохол. Може да кажете, че не се нарича така, но вино означава алкохол, а също така гроздов сок. Не е възможно,
защото не можете мигновено да създадете алкохол. Направата на алкохол отнема време – да ферментира и да
ферментира, да ферментира. Тогава става алкохол. И ако Христос го е създал по такъв Сахадж начин, спонтанно, как
може да бъде алкохол, който опиянява? Толкова много хора, особено в християнската религия, вярват, че Христос
освети вино, което е абсолютно погрешно. Никога не е освещавал алкохола. Той промени вкуса на гроздовия сок във
вкус на вино. Онзи ден срещнах една личност, която познавате, Романо Баталия, и той каза: “Майко, Вие ми дадохте
реализация.” Казах: “Добре, дай ми малко вода.” Той ми донесе вода. Поставих пръстите си в нея. След това той я
опита и каза: “Майко, има вкус на вино.” Казах: “Ето това е. Това направи Христос.” Така че няма никаква святост в
алкохола. Как очаквате Христос да направи нещо, чрез което вашето съзнание напълно се замъглява? Знаете, че тези,
които пият, не са нормални хора. Има нещо нередно в техните мозъци. Когато карат кола, създават проблеми, когато
говорят някому, можете да забележите, че не са нормални. Опитват се да бъдат много агресивни. А понякога могат да
бъдат много пасивни. В повечето случаи са много агресивни и се държат по неподобаващ за човешкото същество
начин. И така, трябва да разберем, че така нареченото вино е много лошо нещо и е насочено срещу духовния живот.
Всички страни, в които алкохолът се смята за осветен, просто пропадат. Това е против Шри Ганеша, против
невинността. И така, такава личност може да бъде много коварна, много проклета, много доминираща. Може да
причини всякакви лоши неща. И не може да се вярва на този, който пие и се превръща в пияница. Той може да
досажда на жена си, на децата си, на когото и да е. И да се опитва да разруши живота им, тъй като знае, че той самият
е разрушен. Така че човек трябва да разбере едно нещо – невинността не ви позволява да правите нещо, което отива
срещу вашето съзнание. Вашето човешко съзнание е много важно и трябва да бъде уважавано. С каквото и да се
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захванете, ако разваля вашето съзнание или здравето ви, то това е изцяло неправилно, особено за Сахаджа йогите.
Трябва да поддържате здравето си. Как да поддържате здравето си в ред? Като избягвате всички такива неща, които
разрушават вашето здраве. Така че семейният живот е осветен живот. Той е благословен живот. Сега има мир. Трябва
да кажа, че в Сахаджа Йога всички са благословени от Мен. Човек трябва да разбере, че това, което е получил, е нещо
много голямо. Обаче има много хора, познавам много такива, които идват и казват: “Майко, искаме да се разведем.
Опитваме се да създадем добър брак.” Всякакви неща говорят. Ако знаете, че това е осветен брак – женитба според
всички церемонии на Сахаджа Йога– той не може да бъде лош. Но ако вие сте лоши, нищо не може да ви помогне. Ако
имате странни идеи относно брака, трябва да се опитате да ги коригирате. Ако искате да се ожените в Сахаджа Йога,
тогава моля уважавайте святостта на брака. Зная, че понякога е възможно жените да са лоши, мъжете да са лоши,
може да има проблеми. Но мъдрият човек ще се опита да изтърпи всичко това. Защото той или тя иска да уважава
святостта на брака. Много е спорен въпросът за раждането на Христос без женитба, а и Ганеша също беше роден без
женитба. Самите те са святост. Не се нуждаят от никаква святост отвън. Те са невинни, а невинните хора не се
нуждаят от какъвто и да е ритуал или церемония. Ето как бяха родени – от абсолютната чистота, от невинността. Но
това не означава, че трябва да гледаме на тях като на пример за нас самите. Те бяха божествени личности и трябваше
да бъдат родени по този начин. Защо? Ние трябва да бъдем осветени и да водим свят живот. Това е разликата между
инкарнацията и човешка. Лесно е да се критикува инкарнация. Много е просто да бъдат критикувани. Всички
инкарнации бяха критикувани от хората, защото човешките същества не могат да ги разберат. Но опитайте се да
бъдете наистина много чисти и невинни и тогава ще разберете, че техният живот беше от друго естество, от друг стил.
Ще кажете: “Майко, ние можем да развием невинност.” Не можете. Кой е начинът да станете невинни? В Сахаджа Йога
имаме подходящ метод да станем невинни. Това става като останете в състояние на съзнание без мисли. Ако сте в
състояние на съзнание без мисли, това, което става, е, че не реагирате. Не се въвличате в неправилни неща. Не се
въвличате в никакви спорове или дискусии. А само наблюдавате. И невинността във вас се издига красиво, като
лотос, издига се от блатото. Така че каквито и да са обстоятелствата, когато сте в състояние на съзнание без мисли,
не реагирате. Това е белег на невинността. И хората, които не реагират, се запазват млади. Никога няма да им проличи
възрастта, съхраняват се млади. Защото да се реагира не е много хубаво нещо. То ви кара да се въвличате в друга
личност. А ако не реагирате, ако само наблюдавате, вие сте свидетел. Тогава не се въвличате в нищо. Стоите настрана
от него. Ето как вашата невинност расте и ставате много уверени. Четох разказ за един китайски цар, който отишъл
при един светец и го помолил да получи някакъв дар от него. “Какъв?” “Искам синът ми да стане личност, която може
да се справя с всичко. Каквото и да правят хората, той да е в състояние да се справи.” Светецът казал: “Добре, остави
сина си при мен.” И така, когато започвали спорове, когато започвали борби, синът просто стоял неподвижно,
наблюдавайки всичко състояние на съзнание без мисли. И всички се оттегляли от арената. Не можели да устоят на
невинността на това момче, което било толкова младо. А кралят се чудел как синът му можел да се изправи лице в
лице с всички, срещу всичките им аргументи, срещу цялата им агресия и всичките ужасни неща, които му казвали. Ако
някой ви каже нещо, просто трябва да бъдете невинни. През това време вашата сила на невинността ще покаже, че
личността, която се опитва да ви доминира, да ви безпокои, е на много грешен път. И самият човек е възможно да
разбере: “Правя какво ли не, а този, когото се опитвам да доминирам, въобще не обръща внимание”. Така че ще се
почувства много безсилен. Така е, защото няма никаква сила да доминира друг. Това, което имаме сега като Сахаджа
йоги, е, че можем да навлизаме в съзнание без мисли. Опитайте да намалите реакциите си, реакциите си спрямо
каквото и да е. Хората имат такива смешни идеи за себе си, че реагират. Например, някой ми показа тези килими.
Започнах да наблюдавам. Бях много щастлива. Казаха ми, че всички Сахаджа йоги са ги направили със собствените
си ръце, толкова красиви. Наистина толкова радостно беше, че са ги направили. Но ако бях много обикновена личност,
бих могла да кажа: “О, господи, какви цветове, какво нещо…” и всякакви такива неща. Така че каквото и да бяха
направили, нямаше да мога дори да се наслаждавам. Първо, наслаждението е загубено. За детето наслаждението е
пълно. Каквото и да вижда, си създава радост от него. Погледнете децата. Виждала съм деца, които, каквото и да
намерят, си правят играчка от него. Онзи ден ходихме в Генуа и видях, че там имаше оставени пънове. Някакви деца
се появиха отнякъде. Просто се покачиха върху пъновете и си направиха коне от тях. И им се наслаждаваха. Виждате
ли, щом намерят нещо, някакво място, си правят от него нещо, което им доставя радост, правят си игра. За тях
животът също е игра. Просто нещо за наслаждение. И ви карат и вие да се наслаждавате. Ако не сте в добро
настроение, те ще дойдат и ще се държат по такъв начин, че ще трябва да се превърнете в много обикновена,
естествена личност. Така че когато видим обикновена, естествена личност, винаги казваме, че е като дете. Това



означава, че те не разбират коварството. Не разбират човешката глупост и живеят в собствения си свят на невинност.
По същия начин всички Сахаджа йоги трябва да развият такава аура около себе си. Нека хората да видят колко сте
невинни, колко благи сте. Няма нужда от никакви спорове, никакви кавги, никакви борби. Остава само вътрешното
удовлетворение в съзнание без мисли. Много хора казват : “Майко, не можем да останем без мисли.” Защо? Защо не
можете да останете без мисли? Защото през цялото време каквото и да видите, искате да реагирате. Само ако
постепенно започнете да спирате да реагирате… Самонаблюдавайте се, интроспектирайте се. Ако през цялото време
се опитвате да реагирате, кажете на ума си да се държи естествено. Ако има някаква реакция, просто не казвайте
нищо. Замълчете. Постепенно ще се удивите как оставате в съзнание без мисли. Колко красиви ставате и всеки, който
ви види, ще знае, че сте нещо различно, че не сте обикновена личност. Но обичайната реакция на хората е например
ако на улицата има кавга, всеки да се включи. Те обичат да се борят. Искат да бъдат част от кавгата или боя, или
каквото и да е. Не искат да излязат от него. Ако в това време просто имате своята невинност, това ще подейства.
Казах ви, че невинността е Духът и Духът е невинността, която не може да бъде разрушена от нищо. Факт е, че не може
да бъде разрушена от нищо и че може да бъде възстановена чрез Сахаджа Йога. Възможно е да сте били много
агресивна личност, възможно е да сте били много нещастна личност, личност, която непрекъснато е безпокояла
другите – възможно е. Но след Сахаджа Йога можете да направите личността си толкова блага и красива, че не само
вие да се наслаждавате, но също и другите. Невинността е абсолютна, почтена интелигентност. Тя не преследва
никаква цел, няма корист. Тя е абсолютно безкористна. Постига такава височина в радостта, защото няма никаква
корист, за каквото и да е. Тя вижда суетата във всички начинания и просто се наслаждава. “Защо хората тичат
нагоре-надолу, защо се бият?” Тя просто застава и вижда защо вършат това. Ето така. Някои могат да си мислят, че са
наред, че няма нищо нередно с тях, но не е така. Казах ви, невинността е нещо особено - тя е вродено качество и не
бива да се мамите като си мислите, че сте невинни. Напротив, просто се интроспектирайте и разберете какво сте
вършили досега, що се отнася до поведението ви спрямо другите. Какво е вашето отношение. Вече ви говорих за
емоционалната интелигентност. Емоционалната интелигентност е израз на невинността. Тя е израз на Шри Ганеша в
нас. Децата, които са надарени с нея, винаги се опитват да ви доставят удоволствие. Знаят какво искате, от какво се
нуждаете; ще ви дадат цялата радост, която искате, ке направят всичко, каквото харесвате, само за да ви доставят
удоволствие. Те нямат свои собствени желания. Не желаят да имат свои собствени изисквания. Никога не казват:
"Искам това.” , “Направи това за мен.” Никога. Просто искат да разберат какво вие желаете, какво искате да имате. И
полагат всички усилия да ви дадат това, което искате, каквото и да е то. Много е интересно как децата се държат с
възрастните. Бих казала с голямо разбиране, като възрастни. Така че в невинността ставате крайно пораснали,
помъдрели. Много помъдрели. Чрез тази зрялост знаете от какво се нуждае дадена личност и какво друга личност не
трябва да има. Много е интересен начинът, по който те се установяват. Мисля, че децата са най-интересното нещо на
света. За Мен розите са много красиви, но децата са най-интересното нещо и ви учат на толкова много неща, че се
удивлявате на тяхната невинност. Толкова много шеги има за децата – как се държат, как говорят. Толкова са
невинни, че казват всичко на всекиго, нищо не крият, а това е много трудно. Зная една шега. Един човек дошъл в един
дом на обяд. Детето го гледало много настойчиво и казало: “Майко, той не се храни като кон, както ти ми каза.” И се
засмяло. Всички били шокирани. Явно майка му е казала, че гостът се храни като кон, така че детето погледнало към
госта и си помислило: “Той не яде като кон.” Те са толкова невинни, понякога казват неща, които напълно могат да ви
злепоставят. Има толкова много шеги и ако пишете книги, пишете шеги за децата. Казвам ви, хората ще се
наслаждават. Защото децата толкова невинно казват неща, които не са нищо друго освен истината. Не могат да
лъжат. Изпълнени са с истина, която е качество на невинността. Никога не лъжат. ““Ти не направи това, нали?” “Не, не
бях аз.” Никога не лъжат. Ние възрастните ги учим как да лъжат и мамят. Ние учим децата и на още едно лошо нещо –
че трябва да притежават всичко. Особено на Запад. Казват на детето: “Това е твое. Не трябва да го даваш на никой
друг, то е само твое.” Тъкмо обратното, трябва да им казвате: “Постъпи, както намериш за добре.” Оставете на тяхната
невинност. Ще се учудите, че ще се откажат от всичко, което имат. Ще се държат по такъв прекрасен начин и ще се
учудите как се опитват да доставят удоволствие на всеки, как се опитват да ви забавляват. Способностите им в това
отношение са толкова големи, че се удивлявате как е възможно тези малки създания да имат такава способност.
Това са благословиите на Шри Ганеша. Негова благословия е, че децата са толкова много сладки и толкова забавни, и
толкова хубави. Опитайте се да станете като тях. Трябва да бъдем като тях. Можете да сте чели книги, можете да
имате много титли, възможно е да сте нещо голямо, но не сте като дете. Трябва да бъдете личност, която е като дете.
В противен случай никой няма да харесва компанията ви. Такива хора наричаме досадници. В действителност



досадата идва от хора, които нямат никаква невинност в сърцата си. Опитват се да ви кажат: “Трябва да правите това.
Ако искате да успеете, направете така.” Всички тези лекции са безполезни за децата. Чрез вътрешното си разбиране
трябва да осъзнаете, че всичко, което ви казват, е глупост. Децата не ги е грижа какво им внушавате – да бъдат
непослушни, да бъдат ужасни. По същия начин, ако сте невинни, няма да възприемате подобни работи. Може да
слушате всякакви лоши неща. Оставете ги да ви говорят каквото си искат, няма значение. Никога няма да го
направите, защото не можете, тъй като сте невинни. Невинността ще ви води, ще ви направлява по подходящия начин
за това какво трябва да се направи и какво – не. Опитайте се да се самонаблюдавате и да разберете невинни ли сте
или не. Хората си мислят, че някой се опитва да ги командва, да ги нарани, да ги унижи. Никой не може да унизи
невинността. Невинността е качество, което устоява на всякакъв вид глупости. И не само това, но с възрастта вашите
здраве, ум, мислене и емоции стават безкрайно невинни и вие се наслаждавате на себе си. В наши дни понякога се
забелязва голяма вълна от безсрамие. Хората, които сме виждали, нямат никаква Ладджа. Не зная, някои мъже искат
да привличат жените, а някои жени искат да привличат мъжете… Децата никога не правят така. Те не знаят какво е
това да “привличаш мъжете” или да “привличаш жените”, или когото и да е. Те ще се опитат да доставят удоволствие
на кучето, на коня. Никога не съм ги виждала да правят всичко възможно, за да привлекат някого. Причината е че
тяхното себеуважение е пълно. Те напълно познават себе си. Така че защо им е да тичат подир жени, подир мъже и да
си създават проблеми? Себеуважението им е пълно. Такава е невинността. Дава ви пълно себеуважение. Не се
кланяте никому, нито пък карате някой да ви се кланя. Това е красотата на невинността, която така добре работи във
вас. Ето защо винаги казвам да боготворите Шри Ганеша. Познавам един човек, който беше много високопоставен. И
бях учудена, че внезапно се парализира. Какво се случи? Беше много добър човек, не би трябвало да се парализира.
Тогава разбрах, че има много голяма слабост към жени и така си докара този проблем. Казах му: “По-добре е да
боготвориш Шри Ганеша. Боготвори Шри Ганеша.“ Боготворенето на Шри Ганеша подобрява вашата Муладхара,
подобрява чувството ви за свян, подобрява собственото ви достойнство и себеуважение. Обличайте се по начин,
който доказва, че уважавате тялото си. Говорете по начин, който показва, че уважавате езика си, речта си. Не може да
имате непристоен език, ако сте невинни. Не може да имате ум, който да оскърбява, да казва ужасни думи. Виждала
съм в Америка да говорят по такъв странен начин, че се шокирате. Не е необходимо да използвате такива мръсни
думи, за да се изразите – с това езикът ви се разваля. Невинността си отива от вашия език. Ако сте загубили
невинността на речта, каквото и да казвате, никога няма да е истина, никога няма да се сбъдне. Но ако сте невинни,
езикът ви е невинен и уважава. Така че основното, което трябва да разберете, е да уважавате езика си по всякакъв
начин. Например, когато трябва да се ядосате някому или да кажете нещо, най-доброто поведение е да замълчите. И
още – трябва да уважавате езика си, да уважавате вашите очи. Някои хора имат много лошия навик да шарят с очите
навсякъде, да гледат по жени. Някои жени са такива. Не уважавате очите си и развивате проблеми с очите си. Не само
това, но и с ума. Умът ви толкова е развален от такова поведение, че няма никакво благоразумие. Не може да се
наслаждава на нищо. Такава личност не може да се наслаждава на нищо. Ако сте личност, която уважава очите, носа,
ушите си, казвам ви, ще бъдете изненадани. Всичко доставя толкова радост. В този свят има толкова много неща, на
които можем да се наслаждаваме. Но хората не могат да чуят нищо, което е добро. Има птици, които чуруликат – те не
могат да ги чуят. Има дървета, които растат – те не могат да ги видят. Има благоуханни цветя - те не могат да ги
помиришат. Защото тяхното себеуважение е много слабо, защото са хора на много ниско ниво, бих казала, които не
могат да се наслаждават на нищо наоколо. А би трябвало да са източник на наслада. Виждате как децата са извор на
наслада. Как се наслаждаваме на всяко дете, което се появи на сцената и тича по нея. Защо? Защо се радваме на
децата, които тичат наоколо? Не казваме, че детето е изпаднало в амок и че е пияно, а му се наслаждаваме. Защо?
Каква е сладостта в това дете, която ни прави толкова щастливи? Това именно е невинността. Неговата сила е
невинността. И чрез тази сила то изглежда толкова сладко, толкова красиво, че ни доставя истинска вътрешна
радост. И така, на второ място, невинността дарява радост. Невинността дава радост на хората. Всяко нещо, казано
невинно, направено невинно, доставя наслада. И виждате, че тази личност е толкова открита, толкова прекрасна и се
наслаждавате на тази откритост, на тази свещена невинност. Ето затова боготворим най-напред Шри Ганеша. Защото
Шри Ганеша беше първото Божество, създадено от Ади Шакти. Защото ако трябваше да създаде нещо, Тя сигурно е
знаела, че то трябва да притежава силата на невинността. В противен случай хората ще поемат в неправилна посока,
ще извършат всякакъв вид погрешни неща. Затова най-напред създаде Шри Ганеша, чиято невинност - можете да я
наричате вибрации – е толкова силна, че контролира. Разбира се, има хора, които напълно са обърнали гръб на своята
невинност и си мислят, че са вечни. Просто забравете за тях. Но обикновено вашата невинност ви води, независимо



дали го осъзнавате или не. И това е толкова сладко нещо. Толкова сладко, че кара хората да се издигат в тяхното
благородство, в тяхното величие. И това е, което трябва да развиваме в нас, Сахаджа йогите. Когато Сахаджа йогите
отиват някъде, опитвайте се да направите нещо, срещнете се с някого, свършете някаква социална работа, каквото и
да е, и хората ще чувстват радостта, която носите в себе си. Само заради тази радост Ади Шакти създаде Шри Ганеша.
Заради тази радост, невинна радост във вас, която не наранява никого, която не очаква нищо, не изисква нищо, не
иска нищо, а просто излъчва радост навсякъде. Такава личност трябва да бъдете. Няма нищо лошо в това да носите
хубави дрехи, да ядете хубава храна, да разговаряте. Но във всичко това трябва да има уважение към невинността. С
тази невинност можем да разрешим проблемите, всичките проблеми на света могат да бъдат решени. Ето защо Шри
Ганеша е толкова важен. Ако не разбирате правилно Шри Ганеша и ако вашият Шри Ганеша е в опасност, не зная
какво може да ви се случи. Знаете, че в днешно време се появяват толкова ужасни болести, защото у хората липсва
святост. Взаимоотношенията им не са святи. Всяка връзка трябва да бъде осветена от вашата невинност, каквато е с
вашите сестра, майка, брат, баща. Всички тези връзки са толкова добри, толкова красиви и святи, защото са връзки на
невинността. Обичате баща си невинно, обичате дъщеря си невинно и обичате майка си невинно. Защо трябва да
обичате, за да спечелите нещо? Тогава това е подло. За да властвате? Тогава това е подло. Само от любов, в името на
любовта. Това е възможно, ако сте невинни. И така, сега съм щастлива, тъй като утре всички ще се ожените. И тези,
които ще се оженят, трябва да разберат, че това е свят брак. Много е важно. Не е като коя и да е друга женитба. Това е
брак в мое присъствие. Така че бъдете внимателни. Ако не желаете да се жените, добре - приключете с това. Даде ви
се възможност да се запознаете с другия, да го опознаете. Но ако след това се опитате да се държите странно, ще
стане много трудно за вас и за Мен. Мога да се откажа да правя сватби. Не желая хората да говорят за развод още от
първия ден. Но ако действително има проблеми, добре. В Сахаджа Йога разводът е разрешен. Не както например при
католиците, които не разрешават развода. И тогава мъжете създават всякакви връзки, а и жените правят същото. Тук
не е така. Вместо да вършите този вид глупост, можете да се разведете. Но това трябва да бъде много невинно
събитие, в смисъл, че се развеждате с дадена личност, защото е била провокирана вашата невинност. Тогава ще се
съглася с вас, че трябва да се разведете. Така че пазете невинността си. В наше време е много важно да съхраните
невинността си – Шри Ганеша трябва да бъде пробуден във вас, а и в другите. Това ще спаси този свят. Нищо друго
освен невинността, която имате, не ще спаси света. Каквото и да знаете, каквото и да казвате, каквото и да пишете,
моля ви, внимавайте да не нараните невинността във вас. Не е необходимо да водите живот на морализатор, това или
онова. Това, което е необходимо, е вашата невинност. Самата невинност ви придава нравствената сила, разбирането
за морал. Не е необходимо да четете книги за това, не е необходимо да ходите при който и да е гуру за това.
Невинността ще ви води и ще ви казва: “Ето това е Сахадж, това е, което трябва да имате.” Всички получихте
Реализация. Това е нещо много велико, което се случи на толкова много хора. И винаги съм искала да боготворите
Шри Ганеша във вас. Шри Ганеша е вашата невинност. Той е Духът във вас. Когато искате да опознаете вашия Дух,
онзи, с когото ставате едно, е Шри Ганеша, ставате едно със Шри Ганеша. Това е във вас и е напълно възможно
всички вие да бъдете напълно озарени от силата на Шри Ганеша. Щастлива съм, че приехте всичките женитби и
решихте да се ожените. Но дори и сега, ако кажете не, по-добре е да приключите. А не да опитвате каквито и да е
трикове. И не се опитвайте да ставате смешни, защото това по никакъв начин няма да ви помогне да се наслаждавате
на брака си. Опитайте се да разберете още от първия ден, че трябва да бъдете много мили, много мили към своя
партньор и да го уважавате много, да бъдете много грижовни, много любящи. Това е нещо много важно, което хората
не разбират. И не го приемайте за даденост: “Всичко е наред, това е Сахаджа брак. “ Хората приемат всичко за
даденост. Не, никога не го приемайте за дадено наготово. Ако искате да имате истинска радост, тогава изпитвайте
невинна обич и се наслаждавайте един на друг. Да ви благослови Бог. Благодаря.
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Наваратри Пуджа Кабела Лигуре, 8 октомври 2000 Днес ще боготворим Богинята, наричана с името Амба и с още
много други имена. Тя е последната, би могло да се каже, остатъчна енергия. Щом извърши всичко, Тя се превръща в
Кундалини и се установява в триъгълната кост. Това е Муладхара чакра (Муладхар). В действителност Тя е изразена
повече отляво, защото тогава е просто Амба. Лявата страна е много, много важна за човешките същества. Като
начало, ако нямате развита Лява страна, не можете да се балансирате. Смята се че Тя ви дава истинската личност на
Сахаджа йоги. Така че ако Лявата ви страна е слаба, трябва да я боготворите (Амба – бел. пр.), казвайки: “Моля те,
направи по-силна нашата Лява страна”. Тя е утешител. Какво ви дава Тя, захранвайки Лявата страна? Преди всичко ви
кара да си отдъхнете. Смята се, че ви дава отмора, приспива ви. Ако твърде много мислите за бъдещето и твърде
много се въвличате в планиране на бъдещето, развивате определени проблеми. А най-добре е да се опитате да
поспите. Това е голямо облекчение, голямо разтоварване – да поспите и да си починете. Без Нея не можете да спите.
Липсва ли Тя, не можете да спите. И така, сънят е много важна функция на тялото, осъществявана от Лявата страна.
Ето защо я боготворим (Богинята – бел. пр.) – защото би ни дала отдих. Тя е Тази, която ни дава мир. Тя е Тази, която
ни дава илюзии, наричат я Бхранти. Тя ви дава целия артистичен талант, закриля ви. Но фактът че ви дава илюзии е
много, особено важен. Защото за хората, които са против Божественото, които се опитват да бъдат далеч от
Реалността, Тя създава илюзиите. И по този начин ви отделя от тези хора. Докато вие сте в състояние да
разпознавате Реалността, а за всички тези хора, които се опитват да създават проблеми и да разрушат Нейните дела,
Тя създава илюзиите. Тя е Тази, която обитава като Кундалини. И така, можем да кажем, че Кундалини е част от Нея, а
другата й част е тази, която обитава в Лявата страна. Тя съществува на седем нива. След като веднъж започнете да й
се наслаждавате на първото ниво, се изявява с всички описани вам качества. Тя е Мир, дава ви Любов, сътворява
всички красиви неща за вас. Тя е Майката. И това, което очаква от вас, е да се наслаждавате на Нейната закрила, на
любовта й, да бъдете винаги под пълната й закрила. Това е много важна част от работата й. А на второ място, Тя е
Кундалини. Така че също работи на седем нива. Тя управлява седем хоризонтални нива и седем нива в посока нагоре.
На всички тези седем нива извършва огромна работа за нас. Как ни закриля Тя на тези седем нива? Например, ако
тръгнете силно наляво, има седем божества, които се опитват да ви изтеглят обратно към нормалното състояние.
Това са Шанкини, Данкини… Това са имената им. По този начин се опитва да ви уравновеси. А ето и един пример –
много психосоматични болести, които се появяват в нас, каквито са ракът и много други (психосоматични означава
психически, а също и емоционални), идват от Лявата страна. Понякога пък сте твърде надясно и изведнъж се
отмествате наляво. При това движение като махало можете да стигнете далеч. Но има седем енергии на Лявата
страна, които ви предпазват от тези болести., а също и намаляват тяхната сила. Тя е Тази, която дарява мир, грижи се
за вас, закриля ви и ви спасява от психосоматични заболявания. Тя притежава огромни сили. Не зная какво би се
случило ако не беше тук. Затова трябва да я почитаме вътре в нас. Трябва да я уважаваме и разбираме. Тя е вашата
Майка. Като Кундалини е вашата индивидуална Майка. Тя е Амба, която ви дарява Второто раждане. И като Богиня на
Лявата страна, ви дава добра подкрепа в извисяването ви, много силна поддръжка в извисяването ви. Без Нея не
бихте могли да се балансирате. Когато хората са прекалено надясно, понякога нещата отиват твърде далеч. Появяват
се неочаквани болести. Могат да получат сърдечна атака, да се парализират. Дясната им страна напълно се
парализира, не могат да вървят, не могат да се повдигнат. Това е в резултат на силното придвижване надясно. И
тогава Тя е тази, която ви кара да се чувствате зле, внушава ви да се откажете от Дясната страна и да се насочите
повече към Лявата страна. Но това не означава, че е много добре ако Дясната страна бива лекувана от Лявата.
Например, една много арогантна, егоистична личност става абсолютно покорна и хората може да си помислят, че е
излекувана. Това не е вярно – този човек е наляво. Макар да е станал хрисим, покорен, все още не е в нормално
състояние. Все още е много зле, защото е левостранен. Левостранният човек заболява от много болести, като
например шизофрения на по-горното ниво на тази “група”. В Лявата страна същите седем центъра действат така, че ви
създават много неприятности. Една от тях, е че някои се превръщат в шизофреници. Това може да бъде излекувано.
Може да бъде излекувано ако успеете да центрирате такъв човек.. Можете и да го направите чрез събуждането на
Кундалини. В други случаи хората полудяват, стават лунатици, а всички проблеми на Дясната страна изчезват. Хората,
които са отишли наляво, няма да имат чернодробни проблеми. Може да имат увеличен черен дроб, но не и
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свръхактивен черен дроб. Липсват и други симптоми, като например астма, сърдечни атаки. Не могат да страдат от
сърдечна атака – могат да я причинят на другите, но това няма да им се случи. Така че тези седем същества или
богини през цялото време ви предпазват да не би вниманието ви да се отклони внезапно към Лявата страна. Грижат
се за вас. Но ако продължавате в тази насока, например ако отидете при фалшиви гуру – какво се получава? Те ви
изтеглят твърде наляво. Дават ви някакво име, каквото и да е – може и на някой слуга или някой друг, когото са
хванали и за когото се грижат като за обсебен. Това е тантрика, чрез която хората обсебват мъртви духове и ги
използват, за да ви примамят. Така че когато започнете да навлизате в Лявата страна – като прекалено се
притеснявате, като съжалявате или плачете твърде много – тогава десностранните проблеми изчезват. Резултатът е
този, но отивате твърде далеч. Ако десностранните проблеми изчезнат, придобивате левостранни, които са много
по-опасни. Казах ви, че всички видове психосоматични болести – не желая да ви давам списък с тях и да ви плаша –
идват от Лявата страна. Тъй като Дясната страна изглежда напълно излекувана, хората мислят, че е добре да бъдеш
обладан от някой дух. И това, което правят фалшивите гуру е да управляват мъртвите духове. Как? Те знаят как да го
строят, но не е необходимо да ви го обяснявам – вие няма да правите подобно нещо. А те ви казват: “Ето ти това име.”
Вие приемате името на бог знае кой. Не ви карат да приемете името на някоя инкарнация, а казват: “Името ти е Рама”.
Имената на инкарнацията не се произнасят така, а се казва: “Шри Рама, Шри Кришна, Шри Матаджи.” Но те не
употребяват Шри. Само ви казват: “Произнасяйте тези имена.” И това, което се случва, е, че навлизате в Лявата страна,
защото тези мъртви духове ви обладават. Съществуват мъртви духове на Лявата и такива на Дясната страна. Ако са
на Дясната страна, са много амбициозни. Опитват се да ви хванат. Обяснението е твърде ужасяващо. След като
веднъж ви хванат и отидете прекалено надясно, придобивате всички видове десностранни “качества”, не сте
нормални. Понякога чувствате, че сте някъде във въздуха, виждате неща, които нормално не виждате. Като например
двама американски журналисти, които дойдоха да ме видят. Попитах ги: “Защо сте тук?”. Отговориха: “Майко, направи
ни като Харишчандра”. Имаше един човек на име Харишчандра, който беше журналист и летеше във въздуха,
събирайки новини, и така съобщаваше какво става в някоя част на Бомбай – например в Джуху бийч. Един ден
вестниците писаха какво става на това място и материалът беше подписан с името на журналиста г-н Харишчандра.
Попитах ги: “Като него ли искате да бъдете? Как така Харишчандра ви даде Моето име? Аз го излекувах, а сега вие
искате да си навлечете неговия проблем. Защо?” Те ми отвърнаха: “Защото искаме да пътуваме “астрално”. Ние сме
журналисти и знаем много. Затова искаме да пътуваме навсякъде.” Казах им: “Не правя подобни неща. Ако правите
астрални пътешествия, мога да ги огранича.” Така че всички тези фалшиви гуру владеят също и изкуството на
астралното пътуване като контролират мъртвите духове, които са десностранни. Десностранните духове са много
амбициозни. Извършват всякакви видове лечение, предсказания, защото са твърде ориентирани към бъдещето.
Понякога познават, понякога – не. Но всичко идва от погрешен източник. Попадането в такава клопка не е много
добро. Обладаният по този начин започва да върши всякакви нередни неща. Например опитва се да завладее къщата,
парите ви, да ви измами, да избяга с жена ви – всякакви абсолютно нередни неща. Защото същевременно влиянието
на Дясната страна нараства. Има и някои опиати, като ЛСД и други подобни, които когато ги приемате отивате
прекалено надясно и започвате да виждате цветове. А хората си мислят, че е голяма работа да виждаш цветове, тъй
като в нормално състояние това не става. Те не знаят какво не е наред с тях. А то е, че има бхут, някакъв вид дух, който
е много десностранен и който е в тяхното същество и се опитва да се прояви. Левостранните бхутове са различни – те
са лукави и ви учат да дразните другите. Могат да се опитат да ви примамят до такава степен, че човек да лъже без
всякакви задръжки. Първо изрича лъжи, после се опитва да ви отмъкне парите, всичко, което имате, крои всякакви
потайни планове – нищо не е открито. А вие правите всичко, без да се усетите. Но всичките тези хора – независимо
дали са лево - или десностранни - се интересуват най-вече от материалните придобивки. Резултатите са различни –
един от тях е фундаментализмът. Ако сте фундаменталист, тогава бхутовете взимат надмощие над вас и се опитват да
ви владеят. Опитват се да ви учат как да убивате хора, които не принадлежат към вашата вяра или страна. Дават ви
идеи, бият се, карат се и убиват. Но Майката Земя или морето, или който и да е от Елементите, могат да предизвикат
тяхното разрушение. На подобни места ще откриете, че стават големи разрушителни земетресения, унищожителни
урагани. Понякога загиват и невинни хора. Каквото и зло да бъде сторено, то бива коригирано от Петте елемента. В
Индия има едно място, наречено Латур, където хората пият прекалено много. Веднъж отидоха да пият, след като
нарочно бяха потопили в морето статуята на Шри Ганеша. След няколко дни си тръгнаха обратно, продължавайки да
пият. Бяха напълно пияни и пееха за Шри Ганеша като изричаха всякакви скверни, дори мръсни неща, използвайки
всякакви обиди, проявявайки желанието да си да бъдат непокорни, да бъдат лоши. И внезапно започна земетресение.



Както си танцуваха, всички потънаха в Майката Земя и с тях беше свършено. На същото място имаме център (по
Сахаджа Йога – бел. Пр.). Удивителното е, че този център не беше засегнат. Около него се беше образувал кръг от
няколко стотин метра, така че никой не можеше да излезе. И хората се учудиха как стана така, че центърът не беше
засегнат. Това е силата на Богинята. В същото време, когато Тя вижда отрицателни хора да идват или измъчват, или
безпокоят другите, Тя е тази, която спасява праведните хора. Както знаете, обикновено винаги ако има един добър
човек, сто лоши вървят след него. И добрият човек се чувства объркан, но тогава Богинята му помага, спасява го от
безпокойствата, причинени от негативната сила. Вашата Майка се бори с всички негативни сили. Това може да са
пияниците, както ви казах, и Тя ги разрушава. На по-ниско ниво разрушава черния им дроб, а на по-високо разрушава
дори семейството, парите им. Не съм чувала някога някъде да е издигнат паметник на пияница. Дори сега, когато
алкохолът е на мода – един вид ежедневен култ – не съм виждала подобно нещо. Как така никой не е издигнал
паметник на пияница? Би било хубаво да се покаже това, но - не. Защото мъдростта надделява и хората разбират
какво е разрушителна сила. Някой може да бъде обзет от всякакви подобни идеи. Вижте например Хитлер. Той беше
обхванат от идеята, че е господар на всичко и че има пълното право да унищожи евреите. И го правеше – унищожи
толкова много хора. Но какво се случи накрая? Той използваше свастиката - която е символът на Шри Ганеша – и с
нея влизаше в бой. Но за щастие стана така, че Майка влезе в ума му. Така той загуби Бхранти, илюзиите. Загуби
силата на Ганеша – не знаеше как да я използва. Той използваше шаблон и бих казала, че това “печатане” на
свастиката е втората причина за разрушението. Отпечата друг вид свастика и като резултат беше унищожен. Това е
що се отнася до Бхранти. Тя влиза в ума ви и ви въвежда в Бхранти, тоест в илюзия – вие допускате грешки. Ако не
беше така, досега много хора щяха да бъдат ликвидирани. Така че Тя влиза в ума на такива хора, които се опитват да
разрушават човешките същества, да разрушават каквото и да е и им такава идея, че те умират или се саморазрушават.
Ето защо е писано, че Тя е Бхранти вътре в нас, създава такава илюзия вътре в нас, че личност, която се опитва да
причинява зло, да безпокои другите, да руши, бива разрушена. Всякакъв вид идеи може да внуши. Ето как много хора
са оцелели в този свят. Иначе толкова много щяха да бъдат унищожени и щеше да съществува царството на Сатаната.
Тя е Богинята, която ни спасява. Символично се казва, че Тя е убила толкова много демони. Направила го е в
действителност – не ги е убила символично. Имаше демони и демони и дори днес има демонични хора. И всички те ще
бъдат не само убити, но ще бъдат унищожени завинаги. Видях в Русия, а и в много други страни видях онези хора, към
които някога са се отнасяли като към богове, а сега с тях е свършено. Това се случва във всички страни. Навсякъде,
където има зли хора, те биват изобличени и другите дори не искат да погледнат снимките им. Изхвърлят статуите им.
Всичко това се случва, защото Богинята е тази, която създава илюзията у хората. Да предположим, че има човек,
който е много демоничен, който разрушава всичко, който възнамерява да разруши всичко. Мъдрите хора ще го
разберат. Но които не са мъдри, ще отидат при този човек. Хиляди хора са били разрушени по този начин, защото не
виждат правилно, не можаха да разберат кое правилно и кое – не. Така че идеята за правилно и неправилно е напълно
объркана от Нея така, че тези, които са зли, могат да бъдат разрушени. Ние не ги искаме на тази земя. Тези, които
безпокоят другите, които рушат, които спорят постоянно, ще бъдат унищожени. Но те ще бъдат унищожени от самите
тях. Не е необходимо Богинята да прави това. Ето защо много хора ме питат: “Защо Бхранти е Рупена Самстхита? Защо
съществува тази илюзия?”. Причината е, че вашата енергия на разграничението е провокирана. Но ако сте Сахаджа
йоги, истински Сахаджа йоги, тогава можете да почувствате по върховете на пръстите си дали този, когото следвате, е
добър или лош. Тогава можете да кажете на другите да не го следват. Много търсачи са разрушени по този начин.
Дойдоха лоши водачи и хората просто ги последваха. Толкова очевидно беше, че бяха тръгнали подир някакъв
ролс-ройс или нещо подобно. Виждала съм ги – толкова смахнати, не могат да се измъкнат от това. Сега има хора,
които следват всякакви фалшиви гуру. Един от тях е много харесван от индийците. Навсякъде – повече от тези, които
са в чужбина, а не толкова в Индия – следват този Бабаджи. Добре, но Бабаджи взима пари, краде пари, краде бижута,
върши всякакви неща. А те не обръщат никакво внимание на това. Всичко, което прави, уж е добро. Но той трябва да
бъде разрушен. “Предимството” му е, че има всякакви глупави хора на тази земя, които започват да се молят на
такива като него и край - получават сърдечен пристъп, ослепяват, разболяват се от рак, получават всякакви
разстройства и това ги разрушава. Учудващо е как хората са такива и макар и да виждат, че някой е погубен от
Бабаджи или от някоя жена-гуруджи, че е убит, пак изпадат в амок по фалшиви гуру. Удивително е, че хората не
виждат, че с тази личност вече е свършено, че тя е разрушена. Много пъти съм ви казвала за хората, които ходят по
кръчми – те виждат как от кръчмите излизат хора, които падат на земята, но се нареждат на опашка да влязат вътре,
за да излязат после и да падат като другите. Много е странно, нали? Нямат капка мозък. Защо искат да влязат в



кръчмата, след като вече са видели, че някой пада долу? Но го правят. Както ви казах, сега протича Страшният съд. И
в днешно време трябва да видите какво се случва с този, който е минал през неправилни методи или през ада на
някой от тези гуруджи. Много е ясно, ако желаете да видите как явно се саморазрушават. Във всеки случай те казват:
“Така и така ще се мре, защо толкава да не ходим по кръчми? Какво е това?” Този аргумент е толкова глупав, като че
нямат никакъв мозък, никакъв разум да разберат, че човек е отишъл, върнал се е и е паднал на земята и никой не го
вдига. А те правят същото. И казват, че Христос е дал виното на хората. Не, не може. Той е съвършен. Не им даде вино,
даде им просто обикновен сок от грозде. Как може да направите вино за една секунда? Но хората си приказват.
Всички свои недостатъци обясняват чрез глупавия си ум и вървят към разрушение. А сега в Кали юга разрушението
работи много бързо. Защо? Защото хората са загубили своето разграничение, вече нямат благоразумие – загубили са
го. И те не са малко. На мода е да бъдеш неблагоразумен. Питам: “Защо правят така?”. А те: “Майко, така е модерно”.
На мода е всякоя глупост. Залавят се за такива глупави неща и после имат главоболия. В днешно време, разбира се, е
модно жените – особено в Америка – да искат да носят рокли само с презрамки или както и да ги наречете, само
ленти. И двете чакри (Лалита и Шри Чакра – бел. пр.) остават открити. Това са много важни чакри. Дори не трябва да
носите дрехи без ръкави, тези чакри трябва винаги да са покрити. Закриваме всички чакри, с изключение на Агнйа,
която покриваме с кум-кум. Иначе много болести могат се появят. Може да се разболеете от синузит или да имате
проблем с очите, да се парализирате с двете ръце. Също може да се разболеете от паркинсон. Много болести могат да
се появят, защото това са две много важни чакри. Едната е Шри чакра отдясно и Лалита чакра – отляво. Никога,
никога не бива да откривате тези чакри, а също и колената. Но днес е модерно да си показваш колената. Не зная, не
разбирам логиката във всичко това. Какво толкова има в едни колена? Защо хората искат да гледат колената на
другите? Бих казала, че изобщо го не разбирам. Няма никаква логика, неразумно е. Отначало изобщо не проумявах, но
сега разбирам, че така искат да привличат мъжете. Ако мъжете се привличат от коленете ви, що за мъже са? (В залата
се смеят.) Не разбирам тези мъже. Те се обличат изцяло, а жените откриват двете Набхи и другите две чакри, които са
толкова важни. И това е модерно. Утре ще започнат да си бръснат главите и всеки ще се обръсне. Като че това е стадо
овце, които не разбират нищо – вървят подир това, което става в колектива. Така че съществува мода, която наистина
е колективна. Ето как някои напълно загубиха разум си. Срещате се с това всеки ден и не разбирате. Виждала съм
индийки, които са в чужбина – те също се опитват да копират модата и също разголват двете си чакри, а след това
имат неприятности. Много е учудващо. Поне в Индия не е прието мъжете да виждат жените така. Но когато излязат
зад граница, се научават, че е голямо постижение да разголваш тялото си. Обратната страна може да бъде дори много
по-сериозна, като например жените да покриват лицето си. Мохамед ще трябва да е имал предвид съвременните
жени, когато е казал: “Закрийте лицето си. Покрийте тялото си. Закрийте се напълно, за да бъдете спасени като жени,
а и мъжете ще бъдат спасени като не бъдат привличани.” Бих казала, че се стигна до крайност в това. Би трябвало
този да е начинът, но не се получи. Виждала съм мюсюлманки, които са толкова глупави, да се държат странно, за да
привлекат съпрузите си. Странен е и начинът, по който съпругът се опитва да доминира. Това е прекалено. Това е
Бхранти. Бхранти е сътворена от Майка, от Амба, която създава Бхранти. Виждала съм хора да изпадат в амок, но не
знаят това, защото всички се отклоняват в тази посока. Ще кажете - какво от това? Има приказка за един баща, който
казал на сина си: “По който и път да тръгнат хората, трябва да ги следваш”. И синът видял много хора да отиват
нанякъде и тръгнал след тях. “Къде отивате?” – попитал. “В пещта.” Това не значи да не използвате мозъка си. Но ще
видите, че това, което правят, е например, че много хора вървят към нещо лошо. И тези хора нямат собствен мозък,
нямат индивидуалност, нищо – просто следват. Не виждат какво са постигнали, какво са получили, каква е ползата –
нищо. Дори когато купувате нещо искате да разберете какво е качеството, как се използва – всичко искате да знаете.
Но когато става дума за мода, никой не се замисля. А модата – мисля си – е създадена, за да заблуждава хората.
Много забавно творение на злата сила – хората да бъдат разрушени. Казват, че това е работа на дизайнерите. Аз
казвам, че това не са дизайнерите, а нищо друго освен тяхната агресивна, негативна сила, която работи срещу вас. А
този, който ви предупреждава, е вашата Майка в Лявата страна. Тя има седем “покривки”. Тя не иска да пресичате
седемте граници. Но хората казват: “Защо пък не? Защо не и аз? Ако другите са отишли в ада, и аз искам да отида.”
Добре, това вече е било подготвено за вас. Така че – давайте, вървете. Ето защо Тя създава Бхранти – защото някои
хора трябва да напуснат, да излязат от това Творение, вън от еволюционния процес. Оставете ги да излязат. Това е
Страшният съд. Добре, ето как ще бъдете съдени – чрез вашата собствена глупост. На толкова много Сахаджа йоги
съм казвала нещо толкова елементарно – да си слагате масло (кокосово – бел. пр.) вечер, а сутрин да го измивате. Но
те го правят. Като го правите, онова, което се случва, е, че се успокоявате и спите добре. Мазането с масло е нещо



много хубаво. Всички имаме нужда от него, особено в това студено време. Но те не си слагат масло, не се грижат за
себе си. Защото си мислят, че като са Сахаджа йоги, са закриляни – Майка може ги накаже. Не е така. Трябва да се
грижите за себе си. Що се отнася до тялото, до ума – то вие сте отговорни за тялото. Чрез Сахаджа Йога ще разберете
какво не е наред с вас, какво вършите неправилно. Имам предвид, че ви казвам неща, който са много важни. Може би
за другите не са, но трябва да опитат. Тъй като сте Реализирани души, вашият Дух е тук, можете да чувствате
вибрациите и можете да разберете какво не е наред с някого. Това, което съм срещала най-често, а сега много
по-рядко, е да ме информират само за хора, които са обладани: “Майко, еди-кой си е обсебен… Майко, този има такова
обсебване.” Казвам: “Изхвърлете го. Това е всичко. Защо искате да се безпокоя за тях? Просто ги изхвърлете.” След
като излязат от Сахаджа Йога, ще разберат и ще кажат: “Майко, не искам да излизам от Сахаджа Йога”. Защо? Защото
знаят, че тогава са напълно извън реалността, извън сигурността и че искат се върнат. Тези, които могат да се върнат,
ще го направят. Но тези, които не биха се върнали, не бива никога да се връщат. Защото са толкова луди, че ще
създадат “мода на лудостта” и хората могат да се повлияят от тях. И така, да се влияеш от другите не е присъщо на
един Сахаджа йоги. Той може да повлияе другите. Но как може да се влияе от другите, а не от Сахаджа Йога? Сахаджа
Йога е енергия на разграничението и този, който ви я е дал, е Кундалини. Така че Кундалини, която е вашата Майка,
тази, която сега е в триъгълната ви кост, ви дава също всички качества и цялата красота на вашето същество.
Разбира се, казвала съм ви толкова много неща за Кундалини, че не е необходимо пак да говоря за това. Но Тя също
може да коригира вашата Лява страна. Някои хора имат навика постоянно да плачат. Не зная защо. Всеки път, когато
ги срещнеш, те са облени в сълзи. “Какво се е случило?” “Майко, това се случи, онова се случи.” Пишат ми писмо след
писмо, като ми разказват за техните неволи, тревоги и тем подобни. Но защо? Сега сте Сахаджа йоги. В Райската
градина сте, в небесата. Защо мислите за всички адови неща, които не са важни? Защото не сте придобили
индивидуалност. Като Сахаджа йоги сега трябва да развивате вашето разграничение, вашето благоразумие по
отношение на това какви са другите, а също и за себе си. Защо бивате теглени от нещата? Опитайте се да разберете
какво е толкова важно, защо искате да го направите. Опитайте се. Това обсебване ли е, мода ли е или е ваше
индивидуално усещане? Опитвам се да ви кажа, че Лявата страна е толкова закриляща. Но ако в същото време сте
много агресивни спрямо Лявата си страна, бивате изтласквани към от едната към другата и обратно, та чак до ада. И
тогава страдате. Така че трябва да разберете – вашата мъдрост трябва да е налице. Можете да я развиете много с
помощта на Лявата страна. Мъдростта може да бъде много добре развита. Може да има някой така наречен Сахаджа
йоги, който да е абсолютно агресивен, парично ориентиран, измамник и да попаднете в неговата клопка. На хинди
наричаме това чаккар. След като веднъж бъдете въвлечени, продължавате да се носите по течението. Все пак Лявата
ви страна ще ви закриля до определен момент. Но ако твърде много сте въвлечени, Тя ви изхвърля: “Махни се, махай
се”. Сега е настъпило времето всички да разберем, че всички вие сте Сахаджа йоги и носите много голяма
отговорност – много голяма отговорност дали правите това, което ви казва вашето озарено съзнание. Получете
озарението си и живейте в тази светлина., не скачайте в тъмнината. По този начин ще разберете коя личност е
стойностна и коя –не. Дори и в Сахаджа Йога негативността може да работи. Тя действа и никой не трябва да се
въвлича в негативните мисли на другите или в негативните им дела. Днес искам да предупредя всички, защото вие тук
сте толкова много, за да се наслаждавате: грижете се за вниманието си, къде отива то. Има толкова красиви неща и те
карат сърцето ми да подскача от радост – докато някои дори не ги забелязват. Онзи ден попитах: “Кой подреди тези
цветя?” “Кои цветя?” Казах: “Тези тук” “Кои?” Казах имената на цветята. “Ние не сме ги видели.” Къде гледахте, та не
можахте да видите цветята? Защото очите ви са толкова глупави, че не могат да видят красотата, потънали са във
всякакви негативни неща. Богинята трябва да убие всички ракшаси. Не зная колко е убила, а те отново са се върнали.
И отново хората попадат в капана. Това се повтаря. Тези ракшаси са тук и вие трябва да ги приковете и да кажете на
хората: “Къде отивате? Той е ракшас. Какво е направил? Какво е постигнал?”. Трябва да говорите открито. Така
можете да спасите много хора, които отиват при тези ракшаси, които идват с такива дрехи, че не можете да ги
различите. Те ще бъдат разрушени, един по един. Но когато са в сърцата на толкова много хора, как можете да ги
разрушите? Така че трябва да кажете на другите какво правят ракшасите. Аз зная триковете им. Но най-лошото е, че
човешките същества им се улавят. Така че трябва да познавате много добре себе си. Винаги задавайте въпроса:
“Защо? Защо ме привлича това? Каква е ползата?” Задавайте си този въпрос. Ще видите, че след идването ви в
Сахаджа йога ще спечелите много. Тогава защо е тази фалшива идея, защо вървите след фалшиви, негативни неща?
Ето какво трябва да направят Сахаджа йогите, защото не че са отговорни за другите – те са отговорни за себе си.
Най-сладкото нещо, което се казва за Нея, е, че ви дарява Шраддха. Можем да преведем Шрадха като вяра. Да имате



вяра – правилна, не неправилна. Другите извличат пълна изгода ако вярата ви е неправилна. Но вярата е много важна
и ви дарява много радост. Вярата доставя много радост. Но когато инкарнациите бяха живи, никой не се застъпи да
каже: ”Защо го разпъвате?” Никой нямаше такава вяра, че да се застъпи. Бият се за собствената си страна, за
собствената си религия или за собствената си глупост. Но никой не каза: “Този човек действително е Истината, той е
инкарнация”. Вчера бях изненадана да видя пиесата, която показаха. Бих казала, не можах да дойда на себе си.
Въпреки, че е истина, разбира се. Съгласна съм, но не можах да дойда на себе си. Твърде смирена съм, за да приема
такова нещо. А е много находчиво, наистина чудесно беше да се създаде такава пиеса. Преди всичко трябва да кажа,
че англичаните имат усет към драмата. Имат хора като Шекспир и други, а и начинът, по който създават, пишат
драми… Не можах да разбера как, но това е последната дума на съвършенството. Не можах да кажа и дума – толкова
силно бях изумена. Поразителна е истината, която излагаха, която прокламираха. Но ако имате някакъв разум в себе
си, не трябва да се съмнявате по време на Моя живот. Защото толкова много чудеса се случват. Днес някой ми каза:
“Еди-коя си имаше рак, язва и разни други болести, но след Сахаджа Йога отиде в болница и не му откриха нищо”.
Всякакви такива чудеса се случват. Оставете всичко останало настрана. А също има Мои фотографии – това не се е
случвало по-рано – на които виждате чудеса, направо невероятно. Дори и учените са изненадани от това как са
направени тези снимки – действително Шри Ганеша се виждаше отзад. Това беше уловено само от един фотоапарат.
Това става само заради вас, хората – за да имате вяра, когато личността я няма. Както Христос вече не е тук, а сега
всеки ходи на църква; Шри Рама не е тук, а всички му пеят възхвали. Шри Кришна го няма, но има “Харе Рама, Харе
Кришна”. Така че когато тук е Сакшат (форма – бел.пр.), когато е пред вас, вие не я възприемате, не я приемате.
Вероятно защото не вярвате, че го заслужавате. Но вече е така. Не зная, много е трудно да бъдат разбрани човешките
същества. Когато стоиш пред тях, не вярват; когато те няма – вече вярват. Много е смешно, нали? Ако погледнете
историята на духовността, ще видите, че винаги е било така. Гнйанадева показа някой чудеса. Но все пак само
мъдрите, само разумните можаха да ги разберат и да повярват. И те са толкова малко, че като резултат такива хора
биват разпъвани, избивани или изигравани. И с Мен се опитаха да направят същото, но вие знаете, че в този живот
дойдох с всичките си форми и никой не може да ме унищожи. Докато Аз не пожелая това - никой. Енергиите са любов,
привързаност, състрадание, но има също и енергия, която изцяло коригира другите хора. Така че за вас, хората, да
нямате вяра в Сахаджа Йога означава пълна слепота.. Видяхте снимките, видяхте всичко, знаете за чудесата, които се
случиха с вас, имате опит в Сахаджа Йога. Въпреки това вярата ви е толкова слаба. Тя (Богинята – бел.пр.) е тази,
която ви дава вяра. Така че трябва да я прославяте, да паднете в Нозете й, трябва да я боготворите и да й се молите:
“О, Майко, дай ни вяра.” Тази вяра ще ви изненада… Всеки, който има тази вяра, ми казва: “Майко, моля направете
това”. И то става. Просто се случва. Получихте такова право – да молите за всичко. И молбите се осъществяват. Но
първо вярата ви трябва да бъде солидна, вярата ви трябва да е истинска. Ако е истинска и дълбока, можете да
постигнете каквото си поискате. Не лоши, а добри неща. Така че опитайте се да развиете тази вяра. И тъй като вярата
дава такава радост и щастие, каквато изпитахте вече, то се потопявате в нея и не искате да излезете. И така
най-великото нещо е благословията на Лявата страна. Това е Вярата. Вяра, която е чиста, която можем да преведем
като Вишвас, но няма да е точно. Вярата е Шрадха. Шрадха е нещо, което е вътре в нас, което няма съмнения, не се
прави – то просто е там. Сега трябва да развиете вярата в себе си и в Сахаджа Йога. Ако вярата ви е силна, ще видите
също много чудеса. Но ако въпреки чудесата, въпреки всичко все още не разбирате, тогава това е просто проява на
вашата предпазливост. Нека Бог да ви благослови!
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© Шри Матаджи Нирмала Деви Новогодишна пуджа Калве, Индия – 31 декември 2000 г. Сега започваме Новата
година и Аз ви желая много щастлива и успешна Нова година. (аплодисменти) С това Мое желание също ви
пожелавам много дълбоко израстване в Сахаджа Йога. (аплодисменти) Сега всички вие сте Сахаджа йоги и всички
вие трябва да станете майстори в Сахаджа Йога. За да станете майстори в Сахаджа Йога, съм сигурна, че правите
медитация, интроспекция и всички видове ритуали на Сахаджа Йога, бих казала. На тази Нова година, мисля, че има
голям шанс за вас да се справяте много по-добре, тъй като всички онези години на изпитания свършиха.
(аплодисменти) Сега навлизаме в нова епоха. Казвам, че Сатйа Юга сега е установена. (аплодисменти) В началото
може и да не почувствате, че атмосферата на Кали Юга е напълно изчистена. Постепенно, разбира се, ще откриете, че
всичко това е едно пречистване и че всички хора, които са опасни за вашия духовен живот, за вашия национален
живот, за вашия семеен живот, ще трябва да се отдръпнат назад; те не могат да имат успех тук. (аплодисменти)
Сахаджа йогите сега трябва да решат колко далече да стигнат, като разпространяват Сахаджа Йога навсякъде, колко
хора могат да влязат в Сахаджа Йога. Би трябвало много повече хора да ви очакват тази година и може би тази
година, ако вие решите да се заемете с това, сигурна съм, че ще можете да привлечете много хора, които ще бъдат
спасени от проклятието на Кали Юга. Това ще бъде вашия обет в новогодишната нощ - че ще започнете Сахаджа Йога
по нов начин, по-мащабно, по по-динамичен начин. За целта, първото нещо, което е нужно, е вашата Сангха шакти,
тоест вашата колективност. Тази колективност трябва да е изключително добре изградена, добре отработена, добре
разбрана и абсолютно любяща. Това не е трудно в Сахаджа Йога, понеже на практика всички ваши ревности, всички
ваши низки идеи са били напълно отмити от вашата Кундалини. Тя ви е трансформирала, вие сте различни хора; вие
сте много, много различни. Не само това, но сега разбирате себе си. Вие познавате вашето Себе. А всички онези, които
познават своето Себе, не могат да се карат помежду си. Понеже това Себе е отражение на една личност, на едно
божество, на един Бог. Та как така ще можете да се карате? Щом Той е във вашите сърца, как можете да се биете
помежду си? Иначе ще се борите със себе си. Ще бъде много, много глупаво да го правите. Така че всички глупави и
странни неща, за които сте си мислили, разбира се ще изчезнат, без съмнение. А вие ще станете много динамични. Ще
се изненадате на вашия динамизъм. Просто трябва да се извисите, трябва да очаквате вашето Себе да се прояви.
Можете да станете много, много колективни, прогресивни и можете да създадете много Сахаджа йоги. На вас ви беше
дадена Реализация; беше ви дадено познанието за Реализацията; каквото беше възможно, беше сторено за вашето
здраве и благоденствие, но сега е ваш дълг да се отплатите на Божественото чрез вашите творчески методи. Трябва
да бъдете много креативни. Ще откриете толкова много хора на този свят, които са пълни с много проблеми, от които
вие сте се измъкнали. А вие можете да им помогнете. Не се нуждаете от никаква помощ, защото самите вие сте
изпълнени със сила – силата на Божествеността във вас. Тази Божествена сила трябва да се използва. Не е дадена
само да ръждясва. Тази сила трябва да се използва. Иначе каква е ползата да имате тази енергия? Да речем, че
имаме електрическа енергия и тя дори не дава светлина, то каква е ползата да имаме електрическа енергия? Така че
енергията, която имате е за еманципацията на човешките същества. Тя ви е за да издигате Кундалини на хората – вие
можете да го направите. Един човек може да го направи за хиляди! И сега се надявам, че вие ще помете тази
отговорност върху себе си. Това би била най-голямата благословия за вас, за Сахаджа Йога и за целия свят. Защото в
Моето откровение трябва да променим целия свят. Не зная дали в този Мой живот дали мога да го постигна или не.
Но ако вие, хора, наистина си стиснете ръцете с Мен, с цялото си усилие, това ще се получи. Първо, чувам, че много
хора не ходят, на колективни медитации. Те не се събират с другите (йоги – б.пр.). Изненадващо е, че след толкова
много години работа, която съм вършила – работила съм 30 години – все още има някои хора, които приемат Сахаджа
Йога за даденост. Вие не разбирате отговорността си. Вие трябва да медитирате колективно. Където и да има
колективна медитация, трябва да се присъедините към нея. Можете също да започнете нещо, колективна медитация,
във вашия район. И ще се получи. Много хора, които са в Сахаджа Йога, сега медитират, аз мога да ги различа. Аз зная
кои са тези, които медитират, и кои не медитират. Не е трудно да се различат. А после излизате с други проблеми, като
„Майка ми... Баща ми... Чичо ми...”. Няма нужда да се притеснявате за тези неща. Даже като сте реализирани души и
когато сте свързани с Божественото, дори желанията ви ще бъдат изпълнени. Но не става така. Защо? Защото все още
не разбирате, че сте станали такива. Първо се опитайте да давате Реализация на другите. Вижте каква радост
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усещате. Страхотна радост. Тази радост не можете да я получите другаде. Каквото и да си купите, каквото и да имате,
не можете да получите радостта от даването на Реализация. И вие ще бъде толкова щастливи – не защото очаквате
нещо, или искате нещо; нищо подобно – и единственото е чистата радост, чистата радост от създаването на велики
Сахаджа йоги. Ето за какво сте вие. Това именно иска Божественото от вас да направите. Не само да се възползвате
от Божествената сила: „Излекувай баща ми, излекувай майка ми, излекувай сестра ми...” или „Нямам никаква
собственост...” После друг казва: „Съпругът ми ме малтретира” или съпругата казва едно, така че съпругът казва
друго... И това продължава ли продължава. Забравете за това! Сега вие сте над всичко, над всички тези неща. И сте
станали абсолютно могъщи, повярвайте Ми. Ако не сте използвали силата си, как ще знаете какви сили сте получили?
Толкова е просто. Онези, които са я използвали, Ми разказват какви чудеса са имали, какви неща са им се случили,
как са били защитени и каквото са поискали, са го получили. Но вижте, в Сахаджа Йога не можете да бъдете
лицемерни. Ако проявявате лицемерие, Сахаджа Йога знае, Божественото знае, че сте лицемери. То е за ваше добро,
за вашия растеж трябва да бъдете в Сахаджа Йога. Не за някой друг го правите, а за себе си. Когато хората са така
силни, съм изумена как лесно биват излекувани. Но те трябва да медитират, и трябва да се присъединяват към
колективните медитации. Повечето хора не се присъединяват към колективната медитация. Изненадана съм. Зная, че
понякога в Делхи няма достатъчно място, така че хората трябва да идват два пъти – или в събота, или в неделя; някои
от тях трябва да чакат отвън – няма значение. Но като ходите на колективна медитация, ще се удивите как
Божествеността тече там. Вибрациите текат там. Аз съм там. Това не е като просто да ходите на някакъв ритуал.
Проблемът е, че вие, хора, не осъзнавате, че трябва да сте отговорни за Сахаджа Йога, отговорни да давате
Реализация на другите и да присъствате на всички програми за медитация, които имате. С колективните медитации
вие се оправяте. Всичките ви проблеми биват решени, ако ходите редовно на колективни медитации – обещавам ви
го, но проблемът е, че не ходите; ще Ми пишете писма, ще искате среща с Мен. Това няма да помогне. Вие може и да
дойдете и да Ме притеснявате или да направите нещо подобно, но това не помага. Онова, което помага, е сами да си
помогнете. Следващата година ще е страхотна за вас. На Запад съм изненадана как нещата сега се разпространяват
бързо. В Русия хората са толкова дълбоки, така дълбоки. Щом получат Реализация, разбират стойността на
Реализацията. Те са толкова смирени, така дълбоки, не искат нищо. Никога не са желали нищо. Въпреки че са
преминали през ужасни проблеми през комунизма, а сега е тази обратна реакция. Въпреки това, всички тези пет
страни, които Аз наричам „истински” страни на Божественото заради начина, по който я приеха... Те са бедни от гледна
точка на съвременните стандарти, но в сърцето си те са много, много богати. Според тяхното разбиране за Сахаджа
Йога те са много, много богати. И техните учени са толкова добре квалифицирани, във всяко нещо. Има един учен,
който дойде в Индия и беше открил метод, чрез който можете да видите всичките чакри и Кундалини, и
задръстванията, и всичко; той може да ви покаже нещо. Докато нашите учени са заети да Ми опонират. Малкото
знание е много опасно. Те не искат да видят какво правя Аз и как го правя. Искат само да Ме критикуват – всички т.
нар. интелектуалци. Особено интелектуалците в Махаращра; мисля, че нещо не им е наред с главите. Те не могат да
разберат Сахаджа Йога. Отвъд техните възможности е. Не знам какво е станало с тях, но просто не могат да разберат
Сахаджа Йога. А хората в Махаращра са така заети с разните им ритуали. В четири сутринта ще станат, ще си направят
тоалета и после започват с техните пуджи и разни такива. Ако некой се разболее, жена му ще Ми пише: „Не ходехме по
никакви храмове, не правехме никакви ритуали, а съпругът ми все пак се разболя”. Представяте ли си. Като че ли ако
го правите, значи сте Сахаджа йоги. Ако сте истински Сахаджа йоги, нищо не може да ви се случи. Но вие сте останали
с погрешни впечатления. Дали ходите по храмове, или дали ходите на погрешни места, или правите всякакви ритуали,
това никого не е помогнало на никого. Така че първо трябва да изпразните себе си. Ако вече сте пълни с тези идеи, с
онези стари представи от векове и все още ги влачите със себе си, как може да ви изпълни Божественото? Ако някоя
кана е пълна с вода или с нещо друго, не можете да я напълните. Така че трябва напълно да я изпразните. Изпразнете
себе си, изпразнете ума си. Това е възможно чрез Сахаджа Йога, ако можете да изведете Кундалини отвъд Агнйа
чакра. Но не като реагирате! Реакцията е най-лошото нещо, понеже реакцията идва чрез вашата Агнйа, както ви казах
преди няколко дни, и се дължи на вашите обусловености или на вашето его. Така че някои хора реагират поради
своите обусловености, а други реагират поради своето его. Та защо да реагирате на всичко? Защо не се радвате, като
не реагирате? Просто наблюдавайте. Вижте как прекрасно са подредили красивите цветя; просто им се радвайте.
Иначе какво – някой ще търси грешки, друг ще каже, че не би трябвало да са тук, как са се справили, всякакви подобни
глупости. Радостта от сътворението им е налице. И вие би трябвало да сте в състояние да я видите, да я почувствате,
да й се наслаждавате. Тогава сте Сахаджа йоги. Иначе не сте. Ако сте реагиращ тип, не можете да бъдете Сахаджа



йоги. Това е степен – Сахаджа Йога е – мисля, че има толкова много различни типове Сахаджа йоги. Някои са просто
по-незначителни, други са малко повече, трети са горе-долу. Но дълбочината на един Сахаджа йоги трябва да се мери
по начина, по който той остава радостен и щастлив. А не само да критикува другите, да се ядосва на другите, всички
тези неща да продължават, а той да си мисли, че е Сахаджа йоги. В нашия университет на Божественото ние нямаме
степени, не даваме сертификати; вие сте Сахаджа йоги, ако сте получили Реализация. Ако Кундалини е избила и се е
отворила тук (Шри Матаджи поставя ръка над Сахасрара – б. пр.) – добре, вие сте Сахаджа йоги. Но този Сахаджа йоги
може да не е истински Сахаджа йоги. Това зависи само от това кога сте радостни и имате силно желание да давате
Реализация на другите. Искате да споделяте вашата Реализация, не просто да я пазите за себе си. Ако това не е
вашето състояние, то все още не сте пълен Сахаджа йоги. Би трябвало да видите на колко души сте дали Реализация.
Много е важно. Понеже догодина, както ви казах, е много важна, много, много важна година. През нея бих искала да
ви видя всички да излезете навън и да давате Реализация. Макар че гледам всички тези фалшиви гуру, които биват
разобличени един по един. Ако погледнете отношението им, където и да ги срещнете... Веднъж пътувах със самолет и
до Мен седеше една жена, тя беше толкова гореща. Така я попитах: „Какъв гуру следвате?” И тя му каза името и
продължи: „Той е много добър, този гуру е най-добрият” и разни подобни. Такава горещина излизаше от тялото й! Не
казах нищо, но бях учудена как тази жена с гордост разказва за своя гуру, който е толкова лош човек, и то без да Ме
познава; бях й просто непозната. Но Сахаджа йогите не говорят за това. Би трябвало да говорите със съседите си, би
трябвало да говорите във вашите среди. Например в Индия имаме толкова много обичаи, когато се срещаме с хора. В
Индия имаме халди-кумкум в Махаращра. Сахаджа йогините никога не говорят на жените, които идват на
халди-кумкум, за Сахаджа Йога. Даже не държат Моят фотография. Ако искат, могат да го направят, но те са... Не зная
от какво се страхуват. Това е много добра възможност. Имате вечери, имате различни събирания, такива неща, а няма
да говорите за Сахаджа Йога. Много изненадващо е. Не искате да говорите за Сахаджа Йога, че всичко сте получили
чрез Сахаджа Йога. И как ще се разпространи Сахаджа Йога? Трябва да се разбере, че всички вие би трябвало да
откриете колко отговорни сте били, за да влезете в Сахаджа Йога. Разбира се, всички вие сте закриляни, всички сте
благословени, всеки е получил каквото е пожелал. Повечето от вас. Но колко от вас връщат този дълг? Колко работят
да дават Реализация на другите? Това е дълг за вас. Но ако вниманието ви е прескача, ако вниманието ви не е чисто,
ако не е нирмал, тогава сте оплетени във всякакви неща, като пипалата на октопод. Вие ставате като октопод,
прилепвате се към едно, обвързвате се към друго, прилепвате към трето. Вие трябва да бъдете волни птички. Всички
тези обвързаности, които имате, няма да ви отведат до никъде. Би трябвало да сте обвързани само към Сахаджа Йога
и би трябвало да осъзнавате, че сте познали себе си. Ако можете само да разберете вашата стойност, вашето ниво,
казвам ви – ние можем да променим целия свят! Имаме толкова добро наследство в тази страна; имаме толкова
добра култура в тази страна. Видяла съм проблемите на Америка и на други страни; ние нямаме тези проблеми. Или
поне не са толкова често срещани тук. Но единственото нещо, което трябва да правите, е да знаете, че сте Сахаджа
йоги. Като дървото – растейки, то знае, че е дърво. Знае, че трябва да развие корени, не се е появило само ей така. То
не е отгледано като проста пръчка, не. То трябва да направи нещо. В този свят всяко нещо трябва да свърши нещо. И
тогава, какво става със Сахаджа Йогите? Толкова рядко се случва това, че сте получили вашата Реализация. Та къде
да пилеем вниманието си? Защо да пренебрегваме медитацията си? Защо? Ние трябва да израснем, ние сме различни
хора. Ние заедно сме различна раса на този свят. Ние сме реализирани души. Имаше едва няколко такива по времето
на Христос, на практика николко. И даже преди това; бях изненадана, че в Китай и на други места обикновено имаше
само един гуру, един учител. Докато вие сте толкова много, учители, но не искате да използвате силата си на учители.
Защо жените също не я използват? Откривам, че в Сахаджа Йога жените са по-летаргични от мъжете. Те би трябвало
да се покажат. Самата аз съм жена, сам-самичка свърших цялата тази работа. А защо вие да не я свършите? Иначе е
страхотна задача да трансформирате хората по целия свят. А е много лесно за вас; щом Аз мога да го правя, защо и
вие да не можете? Но насочете цялото си внимание към следното: „Ще успеем ли със Сахаджа Йога, не за нас самите,
а за добруването на човечеството”. Имаме нужда от нея, имаме голяма нужда от това. Вашето състрадание, вашата
любов ще бъдат пропилени, като просто мислите само за себе си, за семейството си. Каква е ползата? Хората го
правят дори преди Реализацията. Така че каква е ползата изцяло да се обвържете към семействата си, обвързани
към всички други неща? Би трябвало да се обвържете към целия свят! Сега вие принадлежите на целия сват, не сте
повече индивидуалисти. Вече не! Сега, както казах, капката е станала океана. Отъждествете се с океана. Океанът се
намира най-ниско, ако сте забелязали, толкова ниско, че ниво нула започва от океана. Океанът е толкова смирен. И е
най-ниската точка – той живее, но всички реки се вливат в него. И океанът върши и работата по издигането на



облаците в небето. А те после се сблъскват и падат като дъжд в този същия океан. Връщат се обратно при същия
океан. Така че онези, които са смирени, ще привлекат повече Сахаджа йоги. Онези, които са любезни, ще привлекат
много повече Сахаджа йоги. Така че е важно да гледате да промените характера си. Ако се опитвате да се перчите,
никой няма да се впечатли от вас. Ако се мислите за нещо много велико, никой няма да ви погледне. Бъдете много
смирени, мили, щедри, а също и много радостна личност. Сега си представете един Сахаджа йоги, който отива в
някаква група и казва: „Вижте, майка ми е болна, баща ми умира и какво ли ми се случва, но аз практикувам Сахаджа
Йога”. Та хората ще си кажат: „Тогава защо се занимаваш със Сахаджа Йога? И само обикаляш и ревеш, и се
тръшкаш!” Ако човек наистина се занимава със Сахаджа Йога, никаква болест не може да го хване, никакви проблеми
не могат да дойдат. Това е факт. Опитайте се да разберете. Именно вие ще водите хората, които би следвало да са тук,
а те ще израстват. И няма нужда да се идентифицирате с хора, които не са Сахаджа йоги. Те може и да са ваши
роднини, може и да са всякакви. Няма полза, защото вие сте на различно ниво, те са на друго ниво. Или се опитайте да
издигнете нивото им, или нямайте нищо общо с тях, понеже те ще ви дърпат надолу. Те няма да видят вашата висота,
нямат очи да гледат, нямат уши да чуят, и нямат никакви чувства. Ако са видели как сте променени, как животът ви е
променен, те биха се втурнали презглава към Сахаджа Йога. Но ако не са го направили, това не е ваша работа. Не бива
да се тревожите за тях. Ако дойдат в Сахаджа Йога – чудесно; в противен случай не са ваши роднини. По никакъв
начин не са свързани с вас. Как ще сродите Сахаджа йога с тях? Как ще им обясните нещо? Ще е невъзможно да
говорите с тези хора. Така че това, което трябва да ви кажа днес, е, че нашето семейство Сахаджа Йога е голямо,
разпространено е в 86 страни и върви много добре. Но какво трябва да видим? Да принадлежим на този океан, на тези
велики семейства на Сахаджа Йога. И на вас се пада да увеличите размера им. Вие трябва да увеличавате, трябва да
говорите за това и трябва да промените хората. Това е ваша отговорност. Сахаджа Йога не ви е дадена за едното
нищо, вие трябва да давате по-велики Сахаджа йоги, по-добри Сахаджа йоги. А вие самите медитирайте; не само
медитирайте, но и посещавайте всички колективни програми, доколкото е възможно. Щастлива съм от начина, по
който останахте и дойдохте тук. Преваля дъжд, а вие все още сте тук и все още се наслаждавате на Божествената
благословия. Отново и отново ви благославям от сърце и искам всички вие да имате тази Шуддха ичха, която е
Кундалини, (аплодисменти) искам да имате тази Шуддха ичха, която е чистото желание не само да станете Сахаджа
йоги, но и да създадете повече Сахаджа йоги. Това всъщност е вашето чисто желание. Вие може и да не го
разпознавате, но докато не осъществите това желание, никога не можете да бъдете добри Сахаджа йоги. То е да
разпространявате Сахаджа Йога на всяко ниво, навсякъде, във всеки един – това можете да го направите. И тя ще се
разпространи много добре и толкова много хора могат да бъдат спасени. Толкова много хора, които са просто
изгубени в майата на глупостта, ще се върнат в правия път. Колко добро ще им сторите, само си помислете. Ако Аз
самата съм довела толкова много Сахаджа йоги, защо и вие не се опитате и не доведете повече Сахаджа йоги? Този
свят се нуждае от Сахаджа Йога. Вижте целия проблем – когато и да отворя вестник, си мисля: „Господи, ако тези хора
бяха Сахаджа йоги, нямаше да има никакъв проблем”. Но откривам, че хората все още се мотаят, обикалят
насам-натам, не зная, сякаш нямат мозъци или нямат разбирането накъде е тръгнал този свят и кой ще го спаси. Аз не
съм тук да ви казвам какво да правите в личния си живот. Но вие самите би трябвало да знаете как да се поддържате
пречистени и красиви, какво да правите за себе си. Някои хора са толкова повърхностни, че това не им влиза в
главите. Сахаджа Йога не влиза в главите им – много, много повърхностни. Така че забравете за тях. Не мисля, че те
могат да бъдат спасени. Така че ги забравете, те не могат да се радват. Те винаги се притесняват за някакви глупости.
Така че нямате работа с подобни хора, но все пак има толкова много други хора, поне 80 % - смятам – които търсят, и
вие бихте могли да помогнете на тях. Това е едното нещо, то е желанието на вашата Майка – вие да помете Сахаджа
Йога върху себе си и да разказвате за нея на всеки, който дойде. Имам предвид, че не искам евтина популярност, но
искам да бъдат създадени Сахаджа йоги навсякъде. [Шри Матаджи продължава да говори на марати] Сега да говоря
на марати, (понеже) по нашите места специално жените пазят в паметта си всичко за фестивалите и изпълняват
съвършено съответните неща. Ще станат рано в четири сутринта, ще се изкъпят, след като са напълнили бойлера с
вода, и ще седнат. За какво? За пуджа. А хората сме такива ритуалисти, че тук в Делхи е по-добре. Тук хората нямат
ритуали, поради което толкова десетки хиляди получиха своята Реализация. Но в Махаращра това не е възможно. Там
трябва да ходите до Пандхари, докато тактувате с тал (вид медни чинели – б. пр.), а след като отидете до Пандхари, не
получавате Реализация. Всъщност би трябвало да получите Реализация, но онези хора, които ходят в Пандхари, не я
получават. Иначе къде другаде ходят, носейки огромна саксия с туласи (босилек – б. пр.)? В Аланди. Но за какво? Кой
ви е казал? Дали Джйанешвара го е казал? Той нямаше даже сандали на краката си, а хората го носят ли носят на



палакхи (паланкин – б. пр.). Разнасят този паланкин и се хранят във всяко село. Тоест, нямат никакво самоуважение.
В името на Джайнешвара обикалят от село на село и ги хранят във всяко едно, а селяните си казват: „О, какво
богоугодно дело свършихме”. Онези хора са просяци! Просяци са! В името на Джнйанадева просят, а вие защо ги
храните? Като храните такива просяци, каква облага ще получите? По подобен начин в Махаращра се върши всякакъв
бизнес. И изобщо тия хора нямат спирка. Можете да ги видите и тук, и там. Така че с всичко това трябва да си свърши.
На само това, но и кажете на другите също: „Каква е тая глупост, дето продължава? Защо правите всичко това? В коя
наука е писано за това? Джнйанадева писал ли го е? Защо го правите?” Трябва да се откажем то това нещо. После,
организирате „халди-кумкум” забави. Някога разказали ли сте за Сахаджа Йога на подобна забава? Когато другите
жени дойдат, им давате оти, правите и разни други неща. А сега като се ожени някой, Ми дават оти. Казвам им: „Не Ми
давайте оти”, а те отвръщат: „Матаджи, поднасяме го на Деви”. Ами тогава идете и го поднесете на Деви, не на Мен. Аз
не го искам. Онова, което правите, е да практикувате Сахаджа Йога. Като поднасяте оти, какво ще се случи,
поднасяйки го? В никакъв случай не е благотворно за Мен, нито за вас... Ако искате да поднесете оти на Деви, то идете
и го поднесете в храма. Но вече спрете с всичко това. Вече доста направихте. Сега влезте навътре. Имате такова
богатство вътре във вас. Сграбчете го; а тук имахме толкова много светци и мъдреци, а на какво ни учат те? На това ли
ни учат? Та първо спрете с тези неща, спрете всички ритуали, а освен това нямате достатъчно познание. Просто си
следвате нещо или някой; някакви обичаи, които мама и татко са следвали, и вие само повтаряте същото. После,
жените повличат и мъжете след себе си. Жената има повече мъдрост от мъжа и тя подхранва обществото. Но ако
подобни бхутове са влезли в нея и ако, да речем, един брахмин дойде и й каже, че тя е еди-какво си, тогава край с нея.
Заради това и децата са разглезени. Прости губене на време тук и там. Така че никоя от вас да не ходи на
„халди-кумкум”, а ако някоя жена покани на подобно нещо, за да разкаже за Сахаджа Йога, само тогава ходете на
„халди-кумкум”; иначе не ходете. Трябва да вземете сериозно решение за това. Само Аз ли имам нужда от Сахаджа
Йога, или вие също имате нужда от нея? А тя не е ли и за другите хора? Защо не им разкажете и на тях? Тук няма да
кажете, че сте Сахаджа йоги и какво сте получили от това. Поради влиянието на жените, или поради каквото и да е,
същото е и с мъжете. Така че тук в Махаращра имаме два типа хора. Те са или ритуалисти, или интелектуалци – тоест
идиоти, но все пак интелектуалци и поради интелекта, не можа да им проникне в главите какво е Сахаджа Йога. Те
имат чувството, че това някакъв друг вид лицемерие. О, но нека първо опитат. Да го разберат. Ето защо ще се
изненадате, но ръстът на в Махаращра е най-слаб, а тук се трепя най-много. Посетила съм и съм работила в толкова
много села. Даже след като съм работила толкова години тук, все още Махаращра не е достигнала това ниво. Какво е
това? Каква е причината? Усещам, че трябва изцяло да се откажете от ритуалите. Не са нужни. Няма нужда от тях; а
другото нещо е за мъжете – не използвайте прекалено много интелекта. О, а къде е умът? Ако целият ум ви води ей
така по грешния път, тогава каква е ползата от подобен интелект? В Махаращра тези интелектуалци са по-лоши и от
ритуалистите. Тоест, изгубени са. Заблудени са. За тях е трудно да се върнат обратно, защото навсякъде има его. Имат
се за нещо специално. Никоя инкарнация не може да стигне до тези хора. Понеже са такива, защо някоя инкарнация
да идва при подобни магарета? Те създадоха някои погрешни представи за нас и тези интелектуалци направиха
такива глупости, които нямат край. Никога не се опитаха да разберат нещо, не чуваха нищо. По този начин как може да
се асимилира нещо вътре? Та сега този приток на интелект, който се появи в Махаращра, е по-опасен. Бяха написани
книги подир книги. Каквото и да се появи, то е прекалено и хората ще кажат, че са го прочели в някоя книга. А дали
всеки път само истината е написана в тези книги? Кои са хората, които ги пишат? Какъв опит имат? Трябва ясно да
кажете на тези хора, че ние не сме съгласни с тях. Безполезно е. Да се критикува всеки. Да се критикува Шри Рама, да
се критикува Шри Кришна. Ако не – някой друг, а после ще критикуват всички светци и мъдреци, които са били тук, и
после ще кажат, че това е сляпа вяра. А ако нямате никаква вяра, то откъде ще дойде сляпата вяра? Само човек, който
има вяра в себе си, ще се стабилизира в Сахаджа Йога. Защо човек, който няма вяра в себе си, ще дойде в Сахаджа
Йога? Следователно, намерете такива хора. Подобни отлични хора има също тук, в нашата страна. Вие трябва да им
помогнете. Усещам, че в Махаращра специално имаме такива. Има голяма нужда да се работи тук. Ние сме много
интелигентни в караниците. Следователно и в политиката също често се караме ли караме. Но в Сахаджа Йога сега
имаме много хора, които със страст ще постигнат целта, каквато и да е тя. Ако има един лидер, тогава постоянно ще
посочват грешките му: „Матаджи, той – така, той- иначе”. Хубаво, дори и да го махнем, те ще досаждат с други неща:
„Баба ми, която е с мен, е болна”. Е, може тя да е просто на възраст, а даже и да е болна, нека да е. Защо ходите там?
Коя е тази „моята баба”? Целият свят е ваша баба. Целият свят са ви роднини. Вие сте Сахаджа йоги. „Моята баба”,
„моят баща”, „моята майка” – как може така? Вие стигнахте до нивото на света. Вашето ниво беше променено, нали?



Роднините ви се смениха. В древни времена пък брахмините се женеха само за брахмини. Хората от другите касти се
женеха само за хора от същата каста. Но все още ли е така? Сега всичко е смесено. Тогава защо Сахаджа йогите да
имат в ума, че „това е моята майка, а другата е твоята майка”? „Мой-твой”, всичко това свърши, сега целият свят е ваш.
Дали Джнйаешвара е казал нещо подобно? Имали сме толкова много светци и мъдреци. Дали Тукурама е казвал
така? Дали някой от тях е делял на „мое” и „твое”? От сутрин до вечер само пеете и наизустявате поемите на тези
светци, на значението им не влиза в главите ви. Сега, отказвайки се от тези неща, човек би трябвало да е честен със
себе си и да се запита: „Какво правя със себе си? Какво да направя за мен самия? Нека да види какво иска да прави и
после, след като го направи, ще разбере и ще излезе на светло. Е, вие сте Сахаджа йоги. Имало ли е преди толкова
много Сахаджа йоги на този свят? Имаше двама-трима и те страдаха много, но все пак написаха толкова прекрасни
стихотворения. Дошли сте в толкова велика страна, чието име е точно Махаращра – велика страна. А след като
дойдохте тук, защо ставате като мъгла? Оставете тези роднини. А Шри Джнйанешвара е казал: „Натлаг течи хечи
сойаре хоти – вашите роднини са тези, никой друг не ви е роднина”. Толкова ясно го е казал. Но това трябва да влезе
във вниманието ви. Само прочете „Пасайдан” (стихотворение на Джнйанешвара – б.пр.). Щом е наизустено, уж край.
„Самор патх маге сапат – назубрил си го, а не практикуваш според смисъла му”. Така че хората в Махаращра би
трябвало да се погледнат с насмешка какво правят и какви са им задълженията. Елате и вижте тук Делхи.
Двама-трима чудесни йоги от Махаращра дойдоха тук. Така че йогите от Делхи казаха: „Майко, помоли хората от
Махаращра да дойдат тук. Чудесни са.” Попитах ги: „Така ли? Тогава идете там и вижте за няколко дни, после ще
разберете”. Да се задълбочавате в Сахаджа йога не изисква усилия. Не ви казвам да отидете в Хималаите и да стоите
на един крак. Не! Но вие трябва да видите накъде вървите, какво правите, за какво живеете. Тогава има благословия
след благословия. Но за благословиите също трябва да отворите напълно Сахасрара. Ценете себе си. Не разбираме
колко ценно е нашето Себе. Не знаем какво се е случило в обществото ни, та да не ценим себе си. Трябва силно да
решите в сърцето и в ума си, че можете да направите едно или друго и да имате по-големи мечти да отидете в дадено
село или другаде. По този начин трябва да имате мечти, да създавате нови идеи. Толкова много работа беше
свършена вече тук. По-отдавна я имаше царицата на Джанси. Тя беше жена, но все пак каза, че ще разбие британците.
С малкото си дете отиде на бойното поле и пожертва живота си. И досега британците казват: „Въпреки че победихме
Джанси, победата е за Лакшмибай” (известна още Джансики рани – б.пр.). Ето такива жени имаше в Махаращра, а сега
не можем да видим като тях. Всички само се докарват. Защо го казвам това? Защото имах много лош опит тук. Сега
хората казват, че не искат съпруга от Махаращра. Тези момичета отидоха на други места и създадоха лошо име.
По-добре е тези неща да се говорят на марати, тези хора не разбират. Но все пак вие трябва да разберат, че тези
момичета докара лошо име на Махаращра чрез поведението си и сега хората не искат жени от махаращра. Тези
момичета нямат образование, но при все това Аз ги омъжвам. Защо? Защото е по-добре за Мен. Но те отхвърлят само
Мен. Защо ви казвам това? Понеже досега никога не съм ви говорила за грешките ви. Винаги казвах само добрите
неща за вас, но няма да продължава така. Сега искам да видя нещо силно пред Мен. Така че когато дойда следващия
път тук, ще попитам всеки на колко души е дал Себереализация. До известна степен вие сте по-добри от хората от
Гуджарати. Те са много тъпи. Сахаджа йога не влиза в главите им, а и да проникне в главите им, пак си е чиста загуба.
Така че днес имайте вътрешна решителност, че когато Матаджи дойде следващия път, то вие ще Й покажете какво
може да се случи в Махаращра. Е, къде са онези мавла (смели войници на цар Шиваджи – б. пр.)? Не разбирам какво
се е случило. Те бяха войници, но пък свършиха толкова много работа, а вие сте добре образовани, добри, праведни
хора, а все още не можете да направите нищо за нас. Така че този брой трябва да нарасне и не само това, но вие също
трябва да станете дълбоки, а Аз да съм в състояние да кажа, че в Махаращра Сахаджа Йога се е разпространила
толкова много, че няма място за повече. Сега няма друго какво повече да се каже. Така че само трябва да стане. Вие
просто не Ме карайте да говоря повече. Ако това стане, Аз ще се чувствам толкова добре. Аз се родих тук и получих
цялото си образование на марати. Също знаем марати много добре. Но не мога да разбера умовете на хората тук. Не
мога да разбера умовете им, понеже баща Ми имаше много високи качества. Моята майка също беше от много високо
качество. С такива като тях не знаех, че в Махаращра има и друг тип хора. Та сега трябва да Ми покажете – „Матаджи,
ние сме много специални. Сега ни дадохте толкова много отговорности и ние също ще покажем, че в Махаращра
нямаме никакви бели петна. Вие сте велики воини. Но също трябва да станете годни за битки. Каква е ползата само да
се наричате така? „Човек от Махаращра” – значи е свършен; ето такива предразсъдъци имат хората сега в умовете си.
Така че това не бива да се случва повече. И разберете Сахаджа Йога напълно. Превърнете я в практика и създайте
добро име на Махаращра. Нека тази реч ви донесе безкрайни благословии. Приемете я.
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    РЕЗЮМЕ НА ШИВАРАТРИ ПУДЖА Пуна, 25 февруари 2001 г. Днес сме тук, за да честваме Махашиваратри. Голяма
привилегия е за всички нас да разберем за Шри Махадева. Докато не получите Себереализацията си, не можете да
разберете Махадева. Колко велики са личността, характерът и силите на Шри Махадева... Трябва да сме много
смирени, за да достигнем Лотосовите Нозе на Шри Махадева. Както сте разбрали, човек трябва да пресече Сахасрара,
за да бъде в Лотосовите Нозе на тази велика личност. Той е отвъд всичките ни концепции, но обитава в сърцата ни
като Духа и се отразява мнго добре, когато получите Себереализацията си. Прошка и разрушение Първото му
качество е, че е Бог, който прощава. Прощава толкова много наши грехове... деструктивни действия, ужасният ни ум,
който се опитва да създава проблеми за всеки - до известен момент. Но Той има и най-голямата сила да разрушава.
Разрушителното му действие идва така внезапно, защото управлява всички елементи, включително Майката Земя.
Може да разруши всичко, което поиска, ако открие, че има проблем... Земетресенията се управляват от Него, не от
Мен. Аз не съм тук за разрушение. Той е този, който гледа какво става по земята с човешките същества.
Земетресението в Гуджарат не засегна местата, където Сахаджа йогите са правили пуджи и хавани. По същия начин
бяха разрушени църквите във Франция. Това е между закрилата на Вашата Майка и гнева на Всемогъщият Бог. Той
може да бъде много разрушителен. Въпреки че е много прощаващ, изключително мил, миролюбив, трябва да
внимавате с неговите сили. Всички те се използват за защита на Моята работа. Тази работа може да отиде много
далеч, но това се прави, за да се покаже на хората, че не бива да спъват работата на духовността. Трябва да има
истинска духовност, а не фалшиви гуру. Ако имате истинска духовност, винаги ще има защита и Шива ще бъде много
благославящ, а това, което ви е дал, е много по-красиво, отколкото можете да си представите. Той е изворът на
прошката. Ако имате прошка в сърцата си, Той ще обитава в тях, в противен случай постепенно ще започнете да
развивате много тежък вид болести. Агресия и доминиране Хората, които са агресивни или измъчват другите, ще имат
сърдечни атаки, а тези, които са твърде толерантни спрямо глупостта, плашливи са и покорни, ще развият ангина
пекторис. В последна сметка, развивате вид чувство на вина и водите много тесногръд, посредствен живот.
Толерантността, идваща от духовноста, е хубаво нещо, но не и тази, породена от страха. Ако сте Сахаджа йоги, няма
защо да се страхувате от каквото и да било. Със страха сърцето отслабва. В Индия някои мъже се отнасят зле с
жените си. Ако вярвате във вечния живот, в духовния живот, не трябва да се ръководите от каквато и да е
варварщина. Наистина се нуждаете от еманципация на жените в Индия. Те развиват лоши болести, умствени
заболявания, защото не знаят стойността си. Шри Махадева наказва такъв дисбаланс. Той е много мил и се грижи за
хората, които страдат, и наказва тези, които карат другите да страдат. Негово качество е да помага против
разрушителните и агресивните хора. Той не говори за никаква Кундалини, за Себереализация, а просто ги наказва.
Всичко това трябва да бъде разбрано правилно. Той е тук, за да закриля, разбира се, но повече за да разрушава. Той
закриля цялата природа. Той е този, който дава цялата радост на духовността, но ако се опитвате да бъдете
агресивни, тогава Той ще разрушава, а понякога ще даде и дълго въже, за да се обесите. На запад жените доминират
мъжете. Не са смирени и непрекъснато се развеждат. Не знаят какво е любов. В Индия мъжете не знаят да обичат и да
уважават съпругите си като техни другари в живота. Резултатът е голям гняв, който води до ужасни болести и
проблеми за такива мъже. Ако сте агресивни, вие сте обекти на Третото око на Шри Махадева. Ако сте агресивни, по
какъвто и да е начин, с тези, които ви заобикалят или с децата, този гневен Бог наблюдава и човек може да попадне
под огъня на Неговото разрушение. Източникът на Познание Той е, който ни дава висотата на Хималаите, прави
хората красиви, много благородни и иска те да се обичат едни други, да има чиста любов между човешките същества.
Той ви дава деликатно и благо поведение спрямо другите. Ако не притежавате тези качества, отивате в грешна
посока. Той ви дава дълбочина и издигане. Ако го боготворите, ще достигнете такава висота, че ще видите целият свят
като свидетел. Той наблюдава света като Сакши-сварупа, т.е. като свидетел. Защото Той е чистото познание. Много от
вас получиха Реализация - добре. Може да чуствате хладен полъх по ръцете си - добре. Но имате ли Познанието?
Трябва да ви кажа какво означава "свобода", коя ръка какво означава, какво е вибрация? Той е това Познание -
пълното Познание на най-високо ниво. Той е изворът на това Познание. Затова хората, които не са смирени, не могат
да получат познанието. Хората, които са арогантни и не се отнасят мило с другите благо и красиво, не са благословени
от Него, не могат да постигнат нищо в живота. А какво трябва да постигнете? Не вашата позиция, не вашето здраве, не
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всички тези външни неща, а любящо сърце. Ако Шива е в сърцето ви, ще обичате всеки по един много красив начин,
няма да имате никакви глупави идеи за любовта, а само чиста любов- за всички. С благословията всичката ваша
грубост си отива. Да воювате означава да вървите срещу Шива Ако имате някаква сила, не трябва да я използвате по
неправилен начин. Вижте Шива. Той има толкова много сили. Ако започне да ги използва неправилно, на земята няма
да остане и стръкче трева. Той знае колко сте себични и грешни, но въпреки това ми дава шанс, прощаващ е и
изключително щедър. Да предположим, че в пустинята живеят хора, които са много добри. Той ще създаде за тях
оазиси, ще направи всичко, за да ги направи щастливи - ако са духовни, ако го боготворят. Но човешките същества са
толкова глупави, че продължават да се бият при това в името на Бог. На тези, които правят това, Шива им изпраща
любов и разбиране. Така че да се биеш в името на Бог е глупост и е много, много опасно. Всички такива хора, които
правят това, ще бъдат разрушени. Това е себеразрушение. Не трябва да толерирате глупостта, а да обичате хората, да
разпростаранявате вашата любов. Постепено тази любов може да се разпростре по целия свят и тогава виждам, че
Моята визия може да се осъществи. Но ако има борби, омраза, всички видове агресия - всичко това е срещу Шива и
такива хора ще бъдат разрушени. Ако са много материално и парично ориентирани, такива хора, без съмнение, ще
бъдат разрушени. С любовта и благословиите на Шива Човек трябва да бъде не само смирен, но и изключително
любящ. Когато обичате някого искате да му помогнете. Аз преживях това. Опитах се да помогна на едни хора, но те ме
измамиха. И какво от това! Такава е прородата им и те са разрушени, какво мога да направя? Не съм ги молила да ме
мамят. Не искам никой да бъде разрушен. Обичам това Мое творение и по никакъв начин не ги закрилям ако са
деструктивни, тъй като има друга велика сила, която може да ги разруши. Вижте, Аз съм в безпомощно положение.
Понякога чуствам, че не зная как да го обясня, но трябва да бъде ясно, че като Сахаджа йоги с любовта и
благословиите на Шива можеге да станете любящи, изключително щедри, много, много благи и невинни като деца. Ще
се удивите как е закриляна невинността. Ако сте невинни, няма за какво да се безпокоите. Има една сила - Третото
око на Шива, която се грижи за всички. Където и да отидете, Той е с вас. Това не значи да станете глупави,
непрактични. С всичко това е свършено чрез силата на Шива. Неговото водачество, любовта му, неговата любезност -
всичко това можете да видите на всяка стъпка от живота си. Преди всичко обаче, наблюдавайте вашите постъпки.
Агресивни ли сте, безпокоите ли се за другите, казвате ли грубости на другите или сте смирени, внимателни? А ако
стелюбезни, мили, Той е доволен. Законът на природата В природата работят Неговите правила. Те са толкова
систематични. Всичко в природата живее в разбиране едно спрямо друго. Тигърът е уважаван като цар. Има такава
дисциплина, такова разбиране на протокола. Удивена съм как Шива се справя с животните. Никога няма да ги чуете
да правят стачка или че имат голям "подземен свят". Няма да чуете, че крадат. Само си помислете - идваме от този
животински свят, но сме по-лоши от животните. Как ще се издигнем като имаме такива смешни идеи за поведението,
като например да се бием? Животните също се бият малко помежду си, но не го правят на колективно ниво. Хората
при най-малката провокация образуват групи, започват да се бият. Като животните трябва да разбираме законите на
природата. Махадева е този, който ни учи да се подчиняваме на всички тези закони. Той прави хубави, красиви неща
за нас. Със смяната на сезоните създава красиви цветя. Създава всичко, което успокоява и дава радост, красота,
позволява ни да разберем какво ни е дала природата и как се опитва да ни достави удоволствие, да ни държи
щастливи, да ни забавлява като невинно дете. Но докато сме арогантни, реагираме на всичко. Разбиране за красотата
на любовта Важно е как изразявате любовта си, как говорите за вашата любов. Като начало, започнете със съпругите
си, после преминете към децата и другите хора. Но ние сме толкова глупави понякога, че обичаме целия свят, а не
можем да обичаме съпругите си. Понякога на Запад обичат съпругите си от страх да не би да се разведат. Трябва да
има просто чиста любов свободна любов и това е, което липсва в човешките същества. Когато дойде денят, в който
човешките същества ще разберат красотата на любовта, тогава от Небесата ще падат цветя върху нас. Това ще бъде
такъв невероятен ден. Махадева ще може да затвори своето Трето око, а в сърцето му ще има мир. Такава е моята
визия. В бъдещето ще видите колко миролюбиво ще можете да говорите на хората, колко сладко ще можете да
обичате другите, колко много можете да давате на другите. Когато купувате подарък - малък или голям - той ще
показва вашата любов, не парите ви. За един Сахаджа йоги е важно да научи, че любовта е животът ви, че любовта е
духовност - любов без никакво очакване. Някои хора вършат много работа и може да считат себе си за велики, просто
за да удовлетворят властта си, но не и тяхната любов. Така че когато работите, трябва да знаете, че това е само, за да
удовлетворите вашият Дух, вашата любов, а не заради някаква печалба или някаква позиция. Ако качеството на
необвързаната любов - виракта, както я наричат - тогава никой не може да ви освидетелства, да ви даде сертификат.
Вие имате тази любов и й се наслаждавате... човек трябва да говори на езика на любовта. Животните го разбират и



ние трябва да се научим на това от тях. Парите и властта не са важни. Ние сме различни. Ние сме скъпоценните
камъни на човечеството и трябва да бъдем такива, да греем, да премахваме всички лоши неща в себе си, да ги
изрежем, както диамантът се шлайфа, така че да се получи нещо много красиво и велико. Качествата на Махадева Ако
имам някакво желание, то е: опитайте се да следвате качествата на Махадева - колко е велик Той, колко е
необвързан... Той живее сред кости и други такива неща, не се безпокои къде се намира, с какво живее, че няма
нищо...трябва да бъдем необвързани по този начин. В същото време да сме любящи, като Него, изключително
любящи, както Неговото сърце е изпълнено с любов към другите, както Той се грижи за другите. Предупреждавам ви,
защото зная, че всички много ме обичате, но трябва също да се обичате един друг. Трябва да имате любящо сърце и
да изпитвате удовлетворение от любовта си към другите. Ако можете да развиете това, вашата височина ще нарасне,
вашата дълбочина в Сахаджа Йога ще се увеличи. Това е добре, Богинята ви дава шрадха (вяра) - просто навлезте
дълбоко в тази любов, окъпете се в нея, наслаждавайте й се и тогава няма да искате нищо - тогава ще имате всичко. И
така, какво искате сега? Точно както величието на Шри Махадева. Толкова е велик, че е необвързан. Нищо не е
по-велико от Него, нищо не е по-важно от Него. Той не иска нищо. Такава необвързаност трябва да развиете. В същото
време Той е Богът на всички изкуства, на музиката, на ритъма, Той придава ритъм на всичко. Той не е нищо друго
освен ритъм. Този ритъм се съхранява в природата, във всичко има ритъм. А ритмичната личност е тази, която има
много голямо сърце. Тя е като океан. Ако разберете, че някой е много жесток, много параноичен, чувствате, че
ритъмът веднага се нарушава. Но в едно гладко, красиво, изпълнено с мир езеро няма изобщо никаква вълна. То е
просто любов. И ако при това състояние ритъмът, тишината на ритъмът на такова сърце се разкъса, Шива поема
грижата. И така, всеки трябва да има пълното разбиране, усет към ритъма на времето, на природата, на всичко. Хората
не знаят дори имената на цветята, не знят какви са тези цветя, кога се появяват, нямат никаква идея за ритъмът на
тяхното съществуване, никой не се интересува... Така целият ритъм е все едно, че Той свири на табла - паквадж- на
която свири всички красиви тонове на сезоните. Така природата разцъфтява и избуява, а след това притихва. Ние не
виждаме този факт, просто се безпокоим за себе си, но има и такива, които биха казали: "О, аз съм добре, какво става?
Оправи света Майко, защо не приведеш света в ред?”. Те се безпокоят за другите не за себе си. А разбирането за това
какво трябва да върши някой, за да направи света щастлив и красив, е, че трябва да работи много усилено, както се
казва. И работейки, да мисли: "Не е ли мое задължение да направя света красив? Не е ли моя работа да направя света
ритмичен, в единен ритъм с Духа?". Това е наше задължение. Трябва да го направим, да боравим със Сахаджа Йога не
само заради нас самите, но и за другите, не през цялото време да се безпокоим за себе си, а за другите, за това ,какво
става с този свят. Това е любов. Тази любов е спонтанна и когато работи прави чудеса. И така, в тази красива вечер, в
която боготворим такъв велик източник на нашето издитане, се надявам, че вие – хора - ще разберете докъде сте
достигнали с тази сила. Доколко сте се напоили с нея, в ритъма на Шива, който по свой ритмичен начин ви дава
вибрации. Вибрациите текат по начина, по който живеем, а този начин трябва изцяло да ви погълне... вашето "Аз" да се
разтвори и това е, за което ви благославям. Благодаря.
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  Пуджа за Рождения ден на Шри Матаджи Делхи, 21 март 2001 г. Днес всички Вие се събрахте да празнувате Моя
78-ми рожден ден. С любящите си ръце окачихте тези красиви балони като за деца. Както ви казах вчера, трябва да
станете наясно със себе си. Просто се опитайте да разберете дали обичате другите така, както Мен. Това е много
по-лесно да се изясни чрез интроспекция - доколко обичате ближните и доколко се грижите за тях. Ако това се случи,
много от проблемите на Сахаджа Йога ще бъдат разрешени много бързо. Както вече съм ви казвала, хората в Сахаджа
Йога все още преследват парите. Те мислят, че тук може да спечелят. Аз съм учудена. Тук не е мястото, където това
може да стане. Тези хора ще бъдат изобличени много бързо. Ако сте загрижени за вашето влияние в Сахаджа Йога
като лидер, вие също печално грешите. Това не е мястото да станете политик или да заработите пари – по-добре идете
на съответните курсове. Ако сте дошли в Сахаджа Йога, това, което трябва да получите, е океан от любов в сърцето си,
който също да установите в другите. Именно любовта ви помага да действате така красиво и меко. Както винаги съм
казвала, ако обичате своята страна, никога няма да можете да бъдете нечестни. У вас няма да има други интереси,
освен освобождението на вашата страна. В нашата страна имаше две велики цели - някои от вас може би не знаят.
Някои хора издържаха в тези мъчителни условия, само защото обичаха своята страна. Вашата страна е духовността.
Това е страна на пълното наслаждение, страна, където са установени мирът и покоят, и ако обичате тази страна, как
може да имате тези глупави идеи за пари, власт и т.н. Както знаете, никога не съм се безпокоила за тези неща в Моя
живот. Разбира се, на нас са ни нужни пари за работа или за друго нещо, но няма нужда да ги гоните и преследвате. Аз
съм удивена, че след толкова години на тежък труд от Моя страна все още има хора, които не са се освободили от
глупостите си, което не мога да разбера. Те трябва да знаят, че ще бъдат изобличени много скоро. През тази година
много неща ще излязат наяве. Ако вие не обичате Сахаджа Йога, не обичате вашата Майка, тогава се носите след тези
глупости и напълно се обърквате. Ако искате да се само разрушите, идете на друго място, а не в Сахаджа Йога. В
Сахаджа Йога трябва да знаете, че действително трябва да сте й предани и честни. Трябва да се наслаждавате на
своята честност, на своята любов и щедрост. В противен случай ще бъдете изобличени и къде ще отидете тогава? В
какво положение ще се окажете ако продължавате да вършите такива неща? Ако напуснете, би трябвало да отидете в
ада, защото след като сте били в рая на любовта, а все още продължавате да се безпокоите за глупости, много бързо
ще се окажете в ада. Аз виждам това много ясно. Не би трябвало да говоря тези неща на Моя рожден ден, но тази
година е годината, когато всичко ще бъде проявено. Бъдете много внимателни. Никой не трябва да загуби през тази
година. Какво да се прави – на Моя рожден ден трябва да каже тези неща. Знаете, че съществуват определени
енергии. Знаете, че през различните години започват да действат различни енергии. Сега е настъпило времето за
действие на енергията на разобличаването. Дали сте лидер или не, ако правите нещо нечестно, ще бъдете разкрити и
наказани по съответен начин. Ще бъдете наказани не от Сахаджа Йога, а по много различни начини, чрез които тези
сили действат. На първо място е това, което наричаме Алакшми. Алакшми означава това, че за ваше наказание ще се
окажете разорени. Няма да имате пари. Ще бъдете разобличени и ще попаднете в затвора. В този благоприятен ден,
трябва да кажа, че не бива да правите неща, които са неблагоприятни. Вчера в лекцията ви казах , че вие знаете какви
сили има във вас, на какво можете да се наслаждавате, какво да споделяте и как се получава всичко. Но отначало
трябва да знаете способни ли сте да правите всичко така или правите всичко наопаки. Бях изумена да чуя, че след
толкова години хората не са оставили изкушенията, които са имали по-рано. На рождения ми ден трябва да си
спомните колко години сте в Сахаджа Йога. Трябва да разберете от колко време сте тук, колко пъти сте празнували
Моя рожден ден и как вие сте израствали за това. Как сте се променили, как се наслаждавате и как сте попили всички
качества на Сахаджа Йога. Първото и най-важно качество на един Сахаджа йоги е, че той е длъжен да бъде абсолютно
честен. Той е дошъл тук не за да печели пари, не за да придобие власт, а за това да живее в един нов прекрасен свят,
който ние създаваме. Ние трябва да създадем този свят за всички хора, за целия свят - даже за онези, които живеят в
джунглите, за онези, които се изгубиха из Хималаите. За всички тях трябва да разпространяваме това прекрасно
съществуване, чувството за себеуважение и достойнство. Много е важно да се види наистина ли уважавате себе си.
Много е важно да това. Ако не знаете как да уважавате себе си и тичате след безполезни неща, то какво може да се
каже? Що за качества сте развили в Сахаджа Йога? Как да правите бизнес? Или какво? Много е тъжно, но все още има
такива хора, които придават значение на подобни неща. Аз зная, че преодоляхте толкова много, достигнахте твърде
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много, което за човека е просто невъзможно, но както и преди сред вас има хора, които приемат глупостта. Много е
приятно, че празнувате рождения ми ден. Така приятно е да видя всичко това. И Моето желание е вие да бъдете Моите
украшения, така че целият свят да види вашата стойност, вашето велико разбиране, че всички вие сте Мои деца. За
вас работя всяка минута, всеки миг от Моя живот. Аз мисля за вас и искам да изработя това по един прекрасен начин,
така че да бъдете действително добри хора, идеални, особени хора с разбиране. Така че трябва да чувствате този ден
като ваш рожден ден. Когато сте напълно изчистени, ставате Нирмал, абсолютно чиста личност с любов и това е
денят на вашето второ раждане. Длъжна съм да ви кажа всички тези неща, защото съм шокирана, че някои хора не
разбират своята ценност. Ето защо ви казвам, че сте длъжни да познаете себе си. Преди всичко Аз съм Духът. Духът
това е отражението на Всемогъщия Бог. Ако вие искате да живеете като обикновени хора, трябва да сте вън от
Сахаджа Йога. Но ако мислите, че трябва да покажете своята работа на всички, ако сте горди със себе си, елате в
Сахаджа Йога и се опитайте да разберете, че тук не трябва да имате всички тези слабости. Когато Кундалини се
издига, тя преминава през всичките шест чакри, като ги осветява. Аз мога да се отнасям търпеливо вас, но Кундалини
ще ви накаже. Тя ще направи всичко необходимо за вашето поправяне. Но ако тя открие, че не е възможно да ви
поправи, тогава не зная какво ще стане, как това ще заработи. Много е просто да се дойде в Сахаджа йога, да се
движите тук и всичко да се изработва. Но ако се опитате да се държите като обикновени хора, то няма да можете да
останете в Сахаджа Йога и ще бъдете изхвърлени. И ако това се случи, къде ще се окажете? В този благоприятен ден
трябва да ви помоля да бъдете благоприятни. Да не правите нищо неблагоприятно. Ние наричаме това протокол. Това
са дребни неща, които са много благоприятни. Много фини неща, които показват вашата благоприятност. Не е нужно
да заучавате това, то идва автоматично и вие се наслаждавате на вашата благоприятност. Вие ставате свети и чисти.
То става ваше качество. И когато това стане, този ден става и ваш рожден ден. Както знаете, вие сте родени втори
път. И досега бяхте деца, а сега пораснахте. Този растеж трябва да се вижда във всичко. Когато човек расте, той се
опитва да изрази себе си. Така и вие трябва да изразите своя растеж и дълбочина в Сахаджа Йога. Виждала съм
малки деца, които са толкова зрели и разумни. Мисля, че те са велики светци, родени отново. Ако по стар навик тичате
след глупави неща, ако сте изпълнени с алчност, по-добре сами оставете Сахаджа Йога и можете да намерите друг път
за тези неща. Удивително е как хората не разбират своето място в Сахаджа Йога. Аз познавам много хора, които
действително са прекрасни Сахаджа йоги. Те имат пълно право да се наричат Сахаджа йоги или Махайоги. Но това е
възможно само ако вие действително израствате вътрешно и вашия Дух сияе, като чист кристал, като океан от любов.
Тогава връзката е установена и имате знания за всички чакри. Вие знаете как да издигате Кундалини, как да се
грижите за хората, как да ги чистите. С всички тези знания, с този живот, който получихте, сякаш сте получили мляко
за своите енергии. Вие трябва да станете енергични. Не можете да бъдете летаргични. Ако сте летаргични, не сте
Сахаджа йоги. Сега трябва да сте подвижни, защото знаете какво е вашето “Аз” и какво трябва да направите за
другите. Вероятно вие сте били велики търсачи в миналите си животи, което сега ви е довело в Сахаджа Йога. Но все
още по стар навик продължавате да търсите някакви глупави неща. Така не можете да растете. Най-главното, което
трябва да разберете, е как растете в своята любов. Виждате уплашен, строг човек, който разговаря грубо – той не е
Сажаджа йоги. Истински Сахаджа йоги е този, който гледа, слуша, обича, който е много щедър. Вие сте хора от особено
качество и това трябва да се проявява във вашия живот. Аз зная, че ме обичате много. Вече съм ви казвала, че вие сте
Моите украшения, че вашият живот е Моето украшение, а това как се държите ще бъде оценено високо от света. Така
е за да помните, че трябва да растете. Трябва да станете много дълбоки личности, празнувайки вашия собствен
рожден ден. Старайте се да наблюдавате всекидневно какъв е вашият опит, какво сте видели, с кого сте се срещали,
как сте разговаряли. На практика Аз зная името на всеки един от вас. Практически познавам също и вашата
Кундалини. Зная чия Кундалини е в ред и чия не е. Познавам толкова много хора. Питат ме как зная толкова имена и
как мога да ги помня. Не знам как става това, но когато погледна някого, Аз виждам неговата Кундалини и по нея
узнавам кой е този човек. Може да има хиляди и хиляди Кундалини, но Аз зная кой кой е, защото ги обичам. Когато
обичате някого, вие знаете кой е той. Това не е тази глупава любов, която се нарича “роман”. Това е много дълбоко
чувство. Когато вие пристъпвате в градината на своята любов, отвсякъде чувствате прекрасен аромат. И когато
мислите за тези прекрасни хора, които са били светци, велики спасители, а сега Сахаджа йоги, то чувствате такава
признателност, че сте достигнали това състояние на колективно наслаждение. Никога не съм ви поставяла никакви
ограничения. Правете каквото искате, както искате. Никога не съм се безпокоила за това, но има изпитателна област
и вие се намирате в нея. Ако не проверявате себе си, как ще разберете колко далече сте стигнали. По този начин вие
сами проверявате себе си, сами изпитвате себе си и сами трябва да си издадете сертификат. И онова, което става в



този случай, е, че започвате да разбирате, да разбирате толкова много неща, които никога не сте разбирали. Знанието,
така нареченото знание е лъжовно. Но на вас – на всеки един от вас - се дава истинското знание. Съвсем ясно знаете
всичко за всяко нещо, за всички аспекти, за всичко, което ви заобикаля. Трябва точно да знаете какво е положението
с вас, къде се намирате и какво правите. Това не означава, че имате по-малко енергия. Но за тази цел трябва да
постигнете дълбочина. Както да кажем има кладенец, а ви е необходима вода. Ако ведрото не се спусне , как може да
извадите вода? Ако ведрото ви е пълно с камъни, каква полза от кладенеца? Така всичко е вътре в нас. Сахаджа Йога
е начин да се вглъбите и да разберете себе си, един прекрасен и чест начин. И именно на това трябва да се
наслаждавате, а не на безполезните неща след които тичате и си мислите, че са важни. Аз вече ви казах какво е това
Шудха Ичха – Кундалини (чистото желание). Защото нечистите желания никога не могат да ви донесат
удовлетворение. Искате да купите някаква вещ, а после сте недоволни; желаете да купите друга и пак сте недоволни, и
пак купувате нещо. Защото това не е истинско желание. В това е и принципът на икономиката – никога не сте
удовлетворени. Купувате, купувате, купувате и в резултат на това, че купувате толкова много вещи, цялата
промишленост се разрушава. Ето какво става в Америка. Така става, защото всичко, което правите, се връща обратно
като бумеранг. Това не се случва с духовното израстване. То е цвете, аромат, прекрасен опит да бъдеш самия себе си.
Това е като да влезеш в една прекрасна райска градина. И ако искате да изпитате това чувство, изоставете всички
безполезни идеи, цялата светска суета, освободете се от всичко и тогава ще почувствате, че сте там, където трябва да
бъдете. Няма да имате съмнения, няма да имате желания, няма да се чувствате неудовлетворени. Но някои хора са
все още на много ниско ниво. Аз зная за това, но не го им казвам. Знам, че през тази година всички те ще бъдат
разобличени. Тогава какъв е смисълът да правите нещо, за което ще бъдете разобличени и целият Сахаджа свят ще
гледа на вас като на престъпници? Никой няма да ви уважава. Трябва да се откъснете от това и когато стигнете тук,
ще имате възможност да се издигнете. Вашите очи трябва да гледат нагоре, а не надолу. Трябва да виждате стъпалата
нагоре, а не надолу. Трябва да виждате стъпалата нагоре и да ги изкачвате. Казвам ви, по тези стъпала ще влезете в
благоуханната градина, във вашата собствена градина, която е толкова прекрасна. Иначе ще се изгубите в светската
майа. Толкова много хора се заблудиха. Иначе защо дойдохте в Сахаджа Йога? Оставете безсмислените си идеи,
постарайте се да се обърнете към духовността, към вашата духовност. Във вашия свят трябва да имате чистота и с
помощта на Сахаджа Йога чистотата лесно може да бъде установена. Трябва да се подобри вашето качество на
свидетел. Това състояние трябва да бъде установено така, че с обусловеностите и реакциите на вашето его да бъде
свършено. За да няма повече реакции, а само наблюдение отстрани. Истинското знание идва винаги от състоянието
на свидетел. Ако не умеете да наблюдавате отстрани, то всяко ваше знание идва от егото или от обусловеностите.
Това не е абсолютно знание. По този начин, за да получите абсолютното познание, трябва да постигнете състоянието
на абсолютен свидетел, да достигнете състояние, в което сте абсолютно чисти. Не обвинявайте себе си ако все още не
сте такива – винаги е така с хората. Но вие можете да преодолеете всички недостатъци във вашата духовна енергия.
Какво трябва да направите за това? На първо място - интроспекция. Първо се опитайте да се отделите от себе си и да
кажете: “Привет господине, как вървят нещата?” Започнете с това “Привет, какво става с тебе?”. Ще започнете да
виждате себе си отвън и да отхвърляте всичко, което не е ваше. Не е нужно да правите жертви. Всъщност
удовлетворението прави всичко. То наблюдава всичко и вижда всичко, свидетелства и в същото време узнава
всичко. Вие разбирате всичко. Не е необходимо да се казва нещо, няма нужда от излишни приказки.
Удовлетворението само изразява себе си. Ако сте чиста личност, ако вашите помисли и желания са чисти, тогава има
само издигане. И пак трябва да кажа за Кундалини, за това, че вътре във вас тя трябва да бъде абсолютно установена,
напълно изразена вътре във вас, напълно просветляваща ви. Ето такава Кундалини трябва да имате. Това е възможно
само ако не пречите на растежа си. Ако позволявате на себе си да растете, тогава растете. Както знаете Аз започнах
това дело едва през 1970 г. и не затова, защото не можех да започна по-рано, не защото имаше много лоши хора, а
защото желаех да има дълбочина във всичко, свързано с Кундалини. Аз трябваше да отработя всички комбинации, а
след това помислих дали мога да намеря път, с помощта на който всички тези комбинации биха се подредили в една
линия. Само тогава Кундалини се издига. И това заработи и се случи само поради чистото желание. Защото Ми е
мъчно да гледам хора, които пилеят живота си за безполезни неща, които не могат да се наслаждават на нищо, нямат
истинска любов към нищо, нямат истински чувства. Това, че наблюдавах хората внимателно, беше една премерена и
обмислена стъпка от Моя страна. Защо хората постъпват така? Защо се държат така? Защо не разбират? Защо са
груби? Защо крещят? Защо се карат? Защото им липсва равновесие. Ако чрез интроспекция започнете да виждате
този дисбаланс, ще разберете как да се изчистите. И действително да поработите над това. Просто трябва да работите



над своите чакри. Вижте коя чакра е засегната, къде е проблемът. Трябва да уважавате себе си по такъв начин, че да
станете свой лекар. Сами ще знаете всичко за себе си. ”Какво не е наред с мен, защо получих това? Защо е засегната
именно тази чакра?” Това е познанието, което получавате вътре в себе си, но само след като опитате да откриете
всички тези блокажи. Това ви се дава за вашия растеж, за да станете велики хора. Велики хора, които правят
историята и които са уважавани. Като всички големи светци. Та нали те не знаеха как да издигнат Кундалини - нещо,
което вие знаете. Вие имате особеното познание как да издигате Кундалини, как да разбирате къде е проблемът. А
също така как да кажете на хората по един прекрасен начин с любов за проблемите им. Така че посланието на вашия
Дух е да се обичате един друг. Ако не обичате някого, тогава какво става с вас, какво толкова лошо има в човека? Ако
той е Сахаджа йоги, може би във вас говори ревността, завистта, че все още не сте такъв. Просто се наслаждавайте на
братските отношения – в тях има толкова хармония. Защото са създадени с любов. Всичко, което е създадено с
любов, е хармонично. Ако се наслаждавате на общността от хора, на техните постижения, се създава такава хармония
сред хората. Не мога даже да го опиша с думи. Сякаш сте в райска градина. Такива чувства би трябвало да изпитвате
когато ставате едно със себе си. Всъщност, когато познавате вашата същност, тогава сте така щастливи. Защото
вашето “Аз” е толкова прекрасно, вие сте прекрасни. Да знаете за всички тези ваши качества е такава наслада и това
състояние трябва да съществува във вас. Понякога гледам как се наслаждавате на танците, песните или на нещо
друго и това е чудесно. Но през цялото време вашият Дух трябва да “танцува” от най-незначителни неща. Ако видите
нечие произведение, ако видите нечия доброта, отношение, вие чувствате цялата им дълбочина. Например днес видях
знамето на независимостта. Преди видях как това знаме беше спуснато и отново издигнато и как едно друго знаме бе
спуснато. Не бих могла да ви кажа какви чувства ме изпълниха. Имах чувството, че справедливостта е победила,
истината е възтържествувала и това чувство и до днес е силно. Когато виждам знаме, си спомням цялата история.
Колко хора се пожертваха, колко зрели бяха всички те. И знамето се издигна заради това. И вие защитавате същите
идеи. Вие защитавате всички тези жертви и всичко онова, което трябва да бъде постигнато, за да се подобри
човечеството. Трябва да работите над себе си, трябва да постигнете много заради другите. Какво можете да
направите за другите? Какво може да постигнете заради тях? Какъв е най-добрият начин развиете в себе си онези
качества, които да ви направят абсолютно уникална личност? Говорих ви за това, че имаше много велики лидери и
велики личности, които се помнят от хората. Какво толкова велико имаше в тях? Защо все пак хората ги помнят
толкова дълго време? Например Шиваджи Махарадж беше такава личност - велика душа с такива принципи. В речите
си и чрез постъпките си той възхваляваше живота. Едновременно с това той беше и много храбър. Когато
притежавате такива качества, няма да избягате от това, което е важно, няма да се страхувате, няма да се лутате, а ще
знаете как да намерите решение, какво да направите, за да се получи всичко. Това ще се случи с вас, ако
действително познавате себе си, ако във вас я има енергията на безстрашието и мъдростта. Ще имате мъдростта и
смелостта и те ще са онова, което представлявате сами по себе си и което ви дава много храброст. Това не е лутащият
се Дух или безумството, това не е грубостта, а едно много спокойно безстрашно отношение. Има една история за един
китайски светец. Един крал го помоли да научи неговия боен петел да се бие. По това време имаше боеве с петли.
Светецът каза: “Добре, донеси тук твоя петел”. И сигурно е налял някоя мъдрост в главата на петела. И когато
доведоха петела да се бие, се разбра, че петелът просто си стои. Той не напада, а просто си стои. И тогава всички
петли побягнаха от бойното поле. Защото този стоящ петел имаше силата на мъдростта и силата на храбростта.
Храбростта, когато е сдържана, е много силна. Не се налага да бомбардирате някого, нито да убивате някого, а просто
смело да отстоявате своята позиция. И това е още едно качество, което проявявате и което е много вежливо.. Няма
борба, няма нападение, просто вие смело си стоите и просто правите онова, което е правилно. Това е възможно при
вас сега, защото имате връзка с Божественото, с Парамачайтанйа. То ще ви помогне да постигнете това, което искате.
Много съм щастлива да ви кажа, че днес много от вас, толкова много от вас, са добри Сахаджа йоги. Но ако откриете,
че някой не е такъв, веднага ми съобщете. Моля ви, съобщете ми ако някой се опитва да контролира всичко и се
опитва да прави пари в Сахаджа Йога или проявява похот или алчност. По такъв начин, когато всичко във вас
заработи, ще знаете, че тази е областта на Дхарма Ютха. Това означава, че се придържаме към Дхармата. Дхарма
означава не религия, а Вишва Нирмала Дхарма. Ние отстояваме нашата религия. Съществува негативност, която се
нарича Адхарма и която се съпротивлява, но ние отстояваме Дхарма. Докато не станете дхармични, не ще можете да
постигнете нищо в Сахаджа Йога. В чужбина съм виждала хора със странни идеи, които казват например “Майко, аз
съм женен, но съм влюбен в друга жена. Какво да правя?”. Аз отвърнах: “Отивай си.” Това е всичко. Просто си
тръгнете. Или пък жена казва: “Аз имам връзка с друг мъж. Какво да правя?”. Казвам й: “Напусни, напусни Сахаджа



Йога. За тебе няма полза от Сахаджа Йога. И Сахаджа Йога няма полза от тебе”. Това е пълен подбор. За тях няма
място в Сахаджа Йога. Така бихме казали в Индия. В Индия също имаме проблем с честността. У нас има нечестни
хора. Аз мисля, че проблемът идва от нашия характер, поради това у нас има много продажни хора. Индия стана много
корумпирана. Преди 35 години никога не бях чувала тук за корупция, а сега това идва и в Сахаджа Йога. Но ако това
стане в Сахаджа Йога, тези хора ще бъдат изобличени и наказани не от Мен, не от вас, а от собствената им Кундалини.
Мисля, че Ме разбирате, че днес малко се безпокоя за тези хора, които дърпат Сахаджа Йога надолу. Те трябва да
разберат, че Аз разбирам всичко и когато нещата станат зле, нека не винят Мен. Така всяка страна има особености по
отношение на онова, в което тя греши. Ние сме тук не за да правим нещо погрешно, не сме тук, за да се проявяваме
като непорядъчни хора, а затова да покажем колко сме съвършени, че сме чудесни, каквито сме всъщност. Не бива да
се оприличаваме на онова, което сме били. Това са нови предели, нова област, която сме достигнали, и нека се
наслаждаваме на тази велика област. Мисля, че всички ме разбирате, че днес се малко се притеснявам за хората,
които дърпат Сахаджа Йога надолу. И те трябва да разберат, че Аз разбирам всичко и когато няма да им е добре, нека
не винят Мен за това. Очевидно е, че те дори не са близо до Сахаджа Йога. Сахаджа Йога ви пречиства всеки ден. Вие
виждате нечий опит, виждате човек, събитие и всичко това ви пречиства. Да предположим, че видя някой нечестен
човек. Започвам да проверявам дали самата Аз не правя нещо нечестно. Представете си, че вие самите сте си съдия,
който ви поправя отвътре. Къде се намирате? Намирате ли се на пътя на поправянето? Така ще приключите с всичко
това. Вчерашната лекция ви хареса, но тази е нейно продължение. Вие сте велики хора, които могат да спасят целия
свят. Трябва да отбележа, че никога не съм очаквала, че това ще се случи с Мен през Моя живот. Но то се случи и Аз ви
виждам много велики. Особено жените трябва да работят над себе си. Защото Аз съм жена, а жените имат
способността да обичат и понасят. Очаквам, че всички вие ще станете прекрасни Сахаджа йоги и нищо не ще може да
убеди целия свят така, както вашата работа, вашата възвишеност, а също и силата на вашата любов. Когато мисля за
целия Мой опит с хората, Аз се чувствам много щастлива. Виждам как хората преодоляха много трудности. Сега
живеем в нов свят. И в този нов свят новата раса на Сахаджа йогите трябва да покаже своето постижение, трябва да
покаже своята сила, своята храброст и разбиране. Това не е сериозно, а е радостно. Вие трябва да чувствате радостта
в себе си, защото всичко е по силите ви. Всичко това се намира винаги във вас и вие трябва да го приемете. Сега ви
поздравявам по случай Рождения ден. Сега вие хората получихте ново раждане, ново разбиране, нови качества на
личността. Опитайте се да приемете това ново качество на личността. Опитайте се да уважавате тази личност. Тази
личност е и вашето “Аз”. Нека Бог да ви благослови!
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2001-0321 Public Program New Delhi (Hindi) [Translation from Hindi to English] Despite being [self-realized], people go up and
down in Sahaja yoga. It's not that once people get self-realization then they don't have to do anything. After getting a realization,
it depends upon the extent of their seeking and sincerity towards Sahaja yoga. If you are sincere then once the kundalini rises in
you, you have a very beautiful experience and you go into thoughtless awareness very quickly. I was telling this to someone
today that why human beings keep on thinking. Every moment and on everything humans keep on thinking. Suppose, this is a
carpet. So now humans think, from where this was bought, what was the price, and other unnecessary thoughts. Instead of just
admiring it about its beauty and appreciating the beautiful art. And sometimes because of the un-necessary thinking, humans
can become mad as well. So reacting to each and everything you see it a big mistake. This is because the reactions come
because of your ego or the conditionings which you have acquired. You are reacting because you are actually not 'just
observing'. If you just observe and not react, you will be able to appreciate the object properly. A lot of people have spoken about
coming to such a state of being. It is not that I am the only one who has said this. But those people would have not known how to
achieve that state or make it happen. Because they would have wrongly thought of how human beings can achieve that state
since we are ordinary human beings who lack that ability. But with the awakening of the kundalini, everything is possible. The
kundalini is just waiting for itself to be awakened.2:27Kundalini is your wealth. It is your own. You did not buy it from somewhere,
you did not pay money to get it. You did not request anyone to get it. It is there inside you. You should only have the intention for
it to be awakened. The desire for the kundalini to be awakened is pure desire. For example, a person desires to have a motor
vehicle. Once he gets that vehicle, he does not fully enjoy it and desires for another thing. Once he gets that another thing, even
that does not give him happiness and so on. This means that it is not pure desire. Because pure desire brings satisfaction and
happiness. This kundalini awakening is a pure desire and it is the desire of God. When kundalini gets awakened you are satisfied
with what you have. You start thinking that your heart un-necessarily desires for so many things and now after realizing it seems
like life becomes a beautiful garden which is full of fragrance, happiness, peace and love. Once kundalini rises you don't look
towards wrong things, mostly. However, still, some people go up and down in their spiritual journey in Sahaja yoga. But once you
get your self-realization in Sahaja yoga, it is something of such great importance and something which you get so
spontaneously. You don't have to do anything, you don't have to pay money or do any other ritual. You just need to have a pure
desire that you want to become a soul / “aatma”. And it is with this pure desire that you achieve it. You just need to have this
thing in your heart that your kundalini is awakened. This desire itself is so powerful that you achieve self-realization immediately.
I have experienced this with people from different countries.4:55For example, there is a country [unclear]. [unclear – There were
no Muslims over there] and they had got so scared of the French people that they adopted Islam. Even after adopting Islam, they
were not satisfied. But when they came across Sahaja Yoga, they left everything else. You will be surprised to know that today
there are 14000 Sahaja yogis over there. They were Muslims. But I don’t consider them Muslims now. You are not a true Muslim
unless your hands speak/get vibrations. Being Muslim means being surrendered. How can you truly surrender unless your hands
get vibrations?6:00[In today’s time’s people are highly miss-directed]. For self-realization, you don’t need to read all the religious
books like Vedas, “Puranas”, or go to religious places etc. You wrongly encourage such people and Brahmins who chant the
mantras loudly to impress you and you give them various things and money thinking that it is something which is good. These
things are not good and will not give you any benefit. You should ask yourself what you got after giving away so much to such
people. Did you get self-realization? Only after self-realization, you will know who you actually are. You have all the energy and
capability. But unless you understand yourself how you can understand those capabilities which you have. Once you are realized,
you can do a lot of things.I am surprised to see when I stay in foreign countries, some foreigners have never even heard the
name of kundalini. But now after getting self-realization in Sahaja, they are doing such wonderful work all over the world. When
people tell me, I am surprised how can people who had no previous background adopt and work for Sahaja with their heart. You
get benefitted in all the aspects like physical, mentally, spiritually. You get overall development. It is such a beautiful thing. Try
and know about yourself. You already have this diamond within you. You already have this pure knowledge within you. You have
everything within you. And the key to attain all that is only kundalini awakening. I am telling you these people several times
people ask me if there is any other way than kundalini awakening. I have no personal gain in that, but I must tell you the truth that
Kundalini awakening is the only way and there is no other way for you to know yourself and the world.8:41Leaving every other
ritual in the world and awakening your kundalini is the most important thing. Today, looking at all of you, coming out in huge
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numbers is really heart touching for me. Some years ago, there were very few people who could understand Sahaja yoga in Delhi,
but now I am surprised that there are so many people who accepted it as part of their lives. You get all types of benefit in Sahaja
yoga. By the grace of Shri Mahalaxmi, our country can be heavenly and prosperous. Therefore, by adopting Sahaja as a society
we can do well for our country. As Sahaja yogis, we should look at improving all ends of society wherever it is required.9:46I have
initiated at least 16 different projects like helping the women, children, sick people, old age people, farmers etc. various projects
where Sahaja yoga can help. While doing this work, Sahaja yogis are amazed to see from where they get such great abilities to
heal the sick people, mentally unstable people and various other problems. They wonder how they received such powers. These
powers have actually come because of kundalini awakening. You should awaken your kundalini. People who are presently going
here and there in life, should take a pause and look inside to see who you are, what great creation you are, how much capabilities
you possess and how you can use those abilities. I wish that next time I come here, I can see double the people who have come
here this time. Not only that but I wish those people to be actively involved in Sahaja yoga and spread it. After getting
self-realization you don't need to go anywhere. There is no need to go to the Himalayas. You can do everything right here by
spreading Sahaja yoga. And in this way, you will be able to create a global Sahaja society/family. The Sahaja yoga family should
do whatever is necessary for the upliftment of the world.11: 37Whatever problems are there in the world can be solved by you.
All of you can do this and for that I have told you, again and again, get your self-realization. Do self-introspection. That will
maintain your realized state. Whatever problems are there will slowly go away. This will lead you to be a very good human being.
If everyone becomes like this, all the problems and fighting in the world, the killing will stop. Because you will become a
wonderful human being. You can stay away from all these problems and at the same time, you can put your attention on such
problems and solve them.12:32In present times, the situation is such that people can get frightened to see what all rubbish is
happening around. The reason is that everyone has not got a realization. If it was so then there would not have been such
problems. People are lost, deeply lost in darkness. Therefore you should try and understand Sahaja yoga. There were so many
problems that were going on in our country for a very long. They have come to the notice of people now. At least to some of
them. We should also introspect if we are lost and are on the right path in life. I am surprised to see that our whole country is
suffering from this disease that everyone is running after money. Not everyone in foreign countries is like that. I am surprised
that several people come to money to get money. The money which I have is for the use of society's welfare. Not for such
thieves that come to me to loot the money. But they try and do it. People nowadays want to earn money by hook or by crook. But
that money is not good. That money will not do any good for you. Before doing anything, you should think what are we doing and
if we are doing anything wrong and getting entangled in something which will spoil us. You should never think of looting
someone else's money. Are you going to take all the money with you when you die? It is going to harm you ultimately. The
present time is that of “Kali yuga” but this is also the time of “Krita Yuga”, in which the “Paramchaitanya” is all the time active and
it ensures that people who do wrong things get punished. If you want to do good for society, you have the power inside yourself.
Make use of it. You should never be selfish. The only thing you should be selfish about is to look inside yourself and know
yourself. You should do all the things by which you can know yourself.16:36Nowadays whatever problems are going on have
deep roots in history as well. These problems have been there in India as well. Britishers came to rule India and did the wrong
things. They looted the Kohinoor diamond as well. Unless you gave them something they were not happy. But now such lootings
have increased in scale. Later on, the government ministers started looting the country and now every other person wants to loot
others' money.17:26There is only one way to solve all the problems and that is Sahaja yoga. With Sahaja Yoga, the whole of
society will be organized. People will have love and respect for each other. We should not see at someone's money to respect
them. People nowadays also want to be in power and are mad after it [referring to politics]. For what reason do you want to
come in power? What are you going to gain from that? You don’t have control over yourself. How are you going to control the
governments? There are a lot of good qualities you should have to come in power. You should have qualities like moral values,
maturity, and honesty. They don't have it. Still, they want to come in power. In Maharashtra, it is said that if you give a burning
wood to a monkey, he will go around burning other places. Similarly, today politicians who are in power are going around and
doing the wrong things and earn money by wrong means. They want money so that they become powerful. It is because of these
things our country has become very weak as a society. Sahaja yoga is the cure for this disease. Once you come to Sahaja Yoga,
you will realize that all this is stupidity and you should not do it. The day Sahaja yoga spreads widely, all these problems will
come to an end. Therefore you should understand that all the problems going on in the society have to be fixed by you. It is your
responsibility. You can do it. The Sahaja yogis can do it and those who are not Sahaja yogis should learn Sahaja yoga. If you
want a good society in which there is no fighting and people love each other. The only way it can be done is through Sahaja yoga.
Sahaja yoga looks very simple from outside. People wrongly think that once you get a realization, then everything is done. But



you have to do it diligently and with a desire to go deeper. After that, your special powers get awakened. Thereafter you can do
great things for your country and for the whole world.20:23Now, some people have evil tendencies. Their desires are evil only.
So, it’s okay to leave such people as they are. I have told you several times. This is the age of the last judgement. If you hold onto
the good, you will rise in spirituality and if you hold on to evil, you will go down. We should observe how there are earthquakes are
occurring in so many places and what is happening there. Now there was a big earthquake in Gujarat. We had only 18 Sahaja
yogis in Gujarat. I think Gujaratis do not care much about Sahaja yoga. So there were only 18 Sahaja yogis there. All these Sahaja
yogis were saved and even their houses were absolutely safe. Similarly, an earthquake came to Turkey. Even there the Sahaja
yogis were saved and their houses as well. This happens because you have entered the kingdom of God and you are protected
now. Nobody can harm you. Nobody can destroy you. Even in other places where earthquakes have come, all the Sahaja yogis
were safe and their houses as well. In Latur, where we had our Sahaja Centre, all the places surrounding the Centre were
destroyed but nothing happened to the Sahaja Centre or the Sahaja Yogis. Why did it happen? On the day of Chaturdashi, people
did the “Ganesh Visarjan” and after coming from there, people with evil tendencies started drinking liquor. There were having
liquor and dancing. And while dancing only they went into the earth. But in Latur, not even a single Sahaja yogi was harmed in
any way. Their house, family and children were completely untouched. This is not less than a miracle. The protection of the
divine is there on you because you are in his kingdom now. You have risen to a different level of existence that should not have
any fear now. Nothing can destroy you now.23:38Like this Sahaja yoga has many benefits. Sahaja Yoga has cured so many
people of diseases. People who are drug addicts can change overnight. People are surprised at how that can happen. That is
why I say that with the awakening of the Kundalini all the bad habits go away. Sahaja yoga is spreading everywhere now. People
are understanding and experiencing it that a change is very necessary. Without this change [that comes through Sahaja yoga]
nothing can change and improve in this world. It is the human beings only which create problems and only human beings can
pick up Sahaja yoga and spread it. I believe that Sahaja yoga will spread the way it has been spreading and it will benefit this
world in various ways. My blessing to all of you. [English Transcript] 24:56I am sorry. I had to speak in the Hindi language
because most of the people here know Hindi. Moreover, I didn't know whether to speak in any other languages as India has
several languages with different hues. As it is, whatever I have told them… is very simple which you all know that you have to
have your kundalini awakened. Because that is your pure desire. And to achieve that pure desire you just have to anything. It just
works out, I have seen. For which you don't have to pay, you don't have to stand on your head, you don't have to give up anything.
This is not a new thing for you. You all know and you have achieved it. What I am very proud of is that in this country we have the
heritage of saints and of many people who had talked about it. But in your countries, nobody even expected that there could be
such a power that would give you this awakening. But just imagine, it has worked wonders.26:32Now, as you know that we are
working in 86 countries. While I am not visiting them, neither have I the energy to go to all of them. But how it is working is
because when you got it, you took it with you and gave it to others. One person can give realization to a thousand people. You
know that. So the way you people have accepted Sahaja yoga and have taken it up as a mission by which everywhere in every
country people do that. If you have to change this world. If you have to change our circumstances, it is important, very important
to see what your role is. What is your existence for? After realization, your existence is forgiving realizations. This you must
realize. Nothing is more important. Job is not important. Money earning is not important. Positions are not important. But give
realization to people and everything will fit into it. For example, I see a camera. See for the camera I don't have to do anything.
Only if you click it, you will have a photograph. Sahaja yoga is like that. If you decide, if you really decide in your hearts that we
are going to spread Sahaja yoga out and out, nobody can stop you because it is the help of God almighty that you can do it which
is very simple work and that is most satisfying. That's what I want to say to people who are Sahaja yogis abroad. They should
first think of spreading Sahaja yoga and saving people. It is their basic [work]. Minimum of the minimum idea should be about
self-realization. You don't know how much one feels happy to see so many people getting realization and it is such a joy-giving
thing, giving realization to people. I know so many of you are doing that way but all of you should do it. All of you should work it
out instead of getting lost in non-sensical things. This is my request. And I would say that there are so many great people among
you. You should follow them and try to make a beautiful world out of this horribly threatening useless world. May God bless
you.29:30[After this Shri-Mataji gave amass self-realization to people.]He is asking me that everybody wants
realization…Alright!But those who don’t want please go away! Those who want please stay here. But if you don't want don't
disturb others …It will take hardly 5-10 minutes…But for 10 minutes you have to keep quiet and don't disturb others and don't
walkabout …It is very important …It is a most precious thing that has to allow …then you will understand what is your value …I
don't know how many of you have not got their realization…Can you raise your hand who have not got their realizations? Raise
your hand …Those who have not got their self-realization …Please raise your hand. So many people still there …Keep your hands



down …Now please put your hands like this in front of me …Without any pressure …With SahajaAnd please have faith in yourself
…All of you please open your hands like this with full faith.You all are sitting in the lap of this great country of India that you don't
have to do anything here …My hands break in foreign countries …But here people get their realizations very easily…It is a very
fortunate thing to be born here …So, please put your hands like this. And close your eyes. In your hearts say only this that-Mother
please give us self-realization…Now put your right hand on your fontanel bone area. At the top …Keep your legs straight! Those
who are sitting alright, others keep your legs straight …Now keep your hands little upward…and now observe whether you are
getting a cool breeze or hot breeze from there.Hot Vibration can also be felt if you have not forgiven. So forgive everyone …Now
see …Bend your head and see that are you getting cool breeze …From you ….Now keep your right hand towards me and left hand
on the top of your head …And now see at the top that are you getting cool breeze from your head …This is kundalini …which finds
its path, pierces through the seventh chakra and spread to the all-pervading power in all direction …Please bend your head and
see …Now one more time again …now put your left hand towards Me and right hand on the top of your head …see…by bending
your head …Bend your head and see that are you getting cool breeze from you …Once Kabir had said “Shunya shikhar pur
anahata bajey” …This is that thing …Everyone has said same …Gurunanak Sahib has said –“Sahaja Samadhi lago”Now keep both
hands towards me.Please put your both hands towards me …See in your hand whether some cool or hot breeze is
coming?Someone can get from the bottom also …Then shift from bottom to top like this …Someone can get in this hand …uplift
it … Now those who were not feeling any vibrations or who didn't get his realization so far …raise your hand who now got the cool
breeze…everybody got the realization !…Now I am feeling the cool breeze from you people …Here the people didn’t get the
realization in the middle? Why?Even in this hot (weather), a cool breeze is coming up …May God bless you!Now see where the
Centre’s around your nearby areas are? Go there and get deep into it …And get all the knowledge about Sahaja yoga …Understand
the minuteness of all the Sahaja yoga …You will not achieve by reading “shastra’s” or any “purana’s" or any Bible because at that
time there was no Kundalini awakening And it was for those who were not realized. But now you have got this Self-realization
and now for how to raise yourself, you have to go to the nearby Centre's if possible definitely. I hope you will respect it
…Whatever you have found today has not been given to anybody from many years …Now you have achieved it…You will find the
grace of it when you will experience its power…So get it and keep your self-esteem…You go into deep in your ascent …Now my
blessings with you that you all become happy, joyful, and peaceful & beside this you become powerful.[Bhajan’s and
“Vandematram”]
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Сахасрара Пуджа Кабела Лигуре, 6 май 2001 г. Днес Аз се покланям на всички Сахаджа йоги, които са намерили
Истината. От векове хората търсят Истината. И когато откриха, че няма друг начин да я постигнат освен чрез отдаване
на Божественото, то те не знаеха как да го сторят, как да го постигнат. В целия свят е имало търсачи. Отидох в Турция
и бях учудена, че там има много суфи, но техните последователи не са Реализирани души. Защото суфите не знаеха как
са постигнали своята Реализация. Такава тъмнина цареше около хората, които търсеха. Когато бях малка открих, че
по целия свят хората са невежи за това как да намерят Истината. Толкова много бяха изгубени сред така наречените
най-различни религии и ритуали. Те извършваха най-различни ритуали, от сутрин до вечер извършваха някакъв
ритуал. Все едно дали бяха хиндуисти, християни или мюсюлмани – всички вярваха, че като правят тези ритуали ще
постигнат нещо, ще узнаят Истината, ще получат своята Реализация. Всички подобни търсачи отидоха при
съответните хора, но в погрешна посока, защото наистина търсеха от сърце. Така бяха подведени и се залутаха в
такива мрачни места, че дори не знаеха какво търсят, какво се предполага да търсят и какво трябва да намерят. Беше
предсказано, че когато дойде Кали юга хората ще намерят себе си. Има една история за Нал и Кали. Кали беше отнел
Дамаянти, съпругата на Нал. Но веднъж Нал успя да го залови и му каза: “Сега ще те убия, защото ти си много
пакостлив човек и толкова ми навреди”. Кали отвърна: “Можеш да ме убиеш, но преди това трябва да разбереш моето
предназначение, моята махатмйа. Моето значение е, че когато настъпи моето време, когато дойде Кали юга, тогава
всички онези хора, които търсят Истината в джунглите, по хълмове и долини, в Хималаите, всички те ще са
обикновени стопани, семейни, няма да са санйаси, а ще се грижат за своите близки и те ще намерят Истината”. Това е
било предсказано много отдавна, а също има и книга за това – “Нал Пурана”. Както може да сте прочели книгата, в
която пише, че трябва да дойде времето хората да познаят себе си. Всяка религия е казвала едно и също – трябва да
опознаете себе си. Ислямът говори за това, Буда казва същото, християните го казват, хиндуистите – също. От тогава
хората правят всякакви акробатики, но разбират, че не са намерили Истината. Така се падна на Мен да извърша това.
От детството си знаех, че трябва да го направя. Но когато видях в какъв мрак тънат човешките същества по
отношение на себе си, колко са агресивни, колко са грешни… Цялото им поведение беше толкова жестоко, че не е за
вярване. Това беше времето, когато видях появата на Хитлер. Нашата страна също беше напълно поробена. Така
първото нещо беше да освободим страната си. Беше много важно и ето защо Аз взех много дейна роля в движението
за освобождение на нашата страна. Същото сториха баща ми и майка ми. Но когато все пак получихме свобода, след
известно време се изгубихме. Хората се захванаха с всякакви модерни неща, което беше погрешно, захванаха се с
така наречените развлечения. Въпреки това разбрах, че търсенето е голяма сила и някои измамници се възползваха
от това. Появиха се и направиха много, много пари чрез измама и прокълнаха много от търсачите. Не зная какво им
сториха. Толкова много търсачи бяха погубени по този начин. Въпреки това, отивайки в Америка, Аз бях потресена как
се развиват нещата там. Но Аз не можех да им помогна, защото те бяха така зле умствено настроени. Те не можеха да
разберат какво трябва да получат и че не може да платите за Истината. И се случи така, че Аз започнах всичко след
като Сахасрара беше отворена. Знаете историята за това как отворих Сахасрара, как започнах да давам Реализация с
един човек. Но бях много разочарована от Америка. Мислех си как ще стане това, как се постигне. Тогава в Индия
имахме 25 човека, които бяха Реализирани души. Но те разбираха какво са получили чрез Себереализацията.
Осъзнаваха, че са станали много добри хора. Бяха се отказали от всички лоши навици и желаеха да боготворят Мен.
Казах им: “Не, не ме обожествявайте, защото хората няма да разберат”. Но един ден те ме придумаха. Дойдоха у дома
и на терасата ме боготвориха, защото някой им беше казал, че това е Богинята. Ето какво се случи. След една
програма се приближи една прислужничка. Тя беше обсебена. Дойде и започна да ме нарича с имената на Богинята.
Хората попитаха: “Какво говориш?”. Тази жена говореше като мъж. Тя отговори: “Казвам ви истината. Тя е Богинята,
която е дошла да ни спаси”. Думите й не бяха като на домашна прислужница, а като на много образован брахмин,
който иска да рецитира всички стихове на Ади Шанкарачарйа. Беше много изненадващо. Хората й зададоха няколко
въпроса и точно тогава тя припадна. Казах им: “Просто не я слушайте. Безполезно е.”. Но те не желаеха да се съгласят
и казаха: “Майко, ние трябва да Ви боготворим”. Някак си се съгласих и те намериха седем брахмини, които да го
направят. Но брахмините се бояха, защото е много опасно да се прави тази пуджа и може да пострадат ако нещо не е
истина. Но стана тъкмо обратното – докато правеха пуджата, те получиха своята Реализация и казаха така: “Сега това
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е Истината”. Почувстваха хладен полъх по дланите. Всички признаци, описващи Реализираните души, се появиха. Но
Аз не искам да разказвам истории от онова време, защото има и много други изказвания – “Аз това, Аз съм онова…”.
Така че не искам да излагам всичко. Но разбрах, че хората постепенно бяха привлечени и започнаха да идват на
Моите програми и тогава Сахаджа Йога започна да се разпространява навсякъде по много интересен начин. Така че
този Ден на Сахасрара или можем да кажем денят, когато Сахасрара беше отворена, е много важен. То е много фино
нещо. Правилно знаете за Кундалини, че тя е навита три пъти и половина и се намира в триъгълната кост, позната като
сакрална. Но ние не знаем какво прави тя, как работи, какво става с нас. Тя се издига през шест центъра и разтваря
седмия център. Трябва да кажа, че тя разчупва шестия център, защото центърът на Шри Ганеша тук изобщо не
участва. Така че Кундалини разчупва шестия център Сахасрара, след което ви свързва с Всепроникващата сила на
Божествената любов. Но какво е Божествената любов? Какво върши тя? Това е енергията на Майката или можем да
кажем енергията на Ади Шакти, която е навсякъде и действа чрез вибрациите. А какво са вибрациите? Това е много
фина енергия, когато започва да тече през вашата Сахасрара. Всички хиляда листчета на Сахасрара бавно
просветляват и тя започва да тече през вашето тяло, през ръцете, през краката ви, през тялото ви. И колкото вие сте…
искам да кажа, че колкото повече вашето внимание е в Сахасрара, толкова по-бързо работи тя. Четох, че науката е
открила енергия, която са нарекли… (Шри Матаджи пита някой да й припомни името на енергията – бел. пр.) квантова.
Не зная защо са я нарекли квантова. Може би защото квантум означава четири. Може и да означава енергията на Шри
Ганеша. Може би, не зная. Понеже учените са слепи, не зная какво как наричат. Та те казват, че съществува квантова
енергия. Тази енергия според тях тече по много фин начин и обикновено не се вижда, но има светлина. На толкова
много Мои снимки сте виждали тази светлина от всякакъв вид. Тази енергия се движи в светлината. Значи, Аз мисля,
че това е квантовата енергия. Отново не съм много сигурна, защото намирам учените за малко неясни. Но квантовата
енергия, за която те говорят, е нещо подобно на духовната енергия, енергията на любовта, която тече наоколо и те не
знаят какво прави квантовата енергия, но са видели, че тя има светлина. Нарекли са я квантова, защото според тях тя
тече на порции и всяка порция е с определено количество. Както сами сте забелязали, когато тази енергия тече, тя
работи. Тя действа във всички посоки и всички измерения. Например, действа на физическо ниво. Да предположим,
че имате някакво физическо страдание. Виждали сте, че много хора бяха излекувани в Мое присъствие, точно в Мое
присъствие. Не беше нужно Аз да правя каквото и да е. Или щом видя някого, Аз знам от какво страда. Трябва да
кажа, че е поради връзката с Божественото и то ми казва какво не е наред с дадена личност и какво трябва да се
направи и че може да се излекува за много кратко време. Защото тя идва при Мене ей така – искам да кажа - , без да
задавам никакви въпроси, без да се опитвам да открия, без да анализирам. Но тя просто ми казва: “Направи така”. И
също не говори, просто действа. Тя работи автоматично. Много е трудно да се обясни как работи тази енергия. Но
всички вие, които получихте Реализация, също може да разработите вашите собствени енергии. Как? Като ги
освободите, като ги почувствате, като ги давате на другите, като правите опити, разбира се. Сахаджа Йога също се е
разпространила само заради вас. Вие сте тези, които доведохте хората в Сахаджа Йога. Но това не е краят. Ние трябва
да спасим този свят. Затова чувствам, че поне 40 процента от хората трябва да получат своята Реализация. Каквато и
да е тяхната националност, каквото и да е образованието им, трябва да им се даде Себереализация. Това е много ясно
описано в нашите свещени индийски ръкописи: ”Без Атмасакшаткар животът ви е безполезен”. Но какво е
Атмасакшаткар? Това е познанието за себе си. Как можете да получите това познание ако не станете едно с тази
Всепроникваща сила? Така през 1970 г. почувствах, че мога да отворя Сахасрара. Това беше много велико нещо.
Разбрах, бях разтърсена, защото знаех, че това е единствената трудност, единствената пречка пред човешките
същества, защото техните Сахасрари не са отворени. Затова те вървят в мрака, затова има войни, затова има
най-различни проблеми. Но ако се отвори тяхната Сахасрара и ако те станат едно с Божествената сила, всичките им
проблеми ще бъдат решени, всякакви проблеми ще се решат и хората ще са много щастливи. Аз разбрах това и бях
много щастлива, преизпълнена с радост. Но никой не ме разбра. Не зная, хората смятаха, че говоря нещо лишено от
смисъл. Какво беше то никой не разбра. Защото дори в Шастрите не е писано ясно за Кундалини. Само един велик
светец, наречен Гйанешвара, писа за Кундалини в шеста глава на книгата си (“Гйанешвари” - бел. пр.). И там не е много
ясно – той само казва, че чрез Кундалини може да постигнете вашето пробуждане. Вие също пеете винаги тази песен
от 16-ти век, която съм чувала. В нея се казва: “О, Майко Кундалини, събуди се!”. Но никой не знае какво е Кундалини и
защо пеете тази песен. Така беше в цялата ни страна – хората на село я пееха. Това е хубаво, но никой не схващаше
значението й. Те просто пееха този текст като бхаджан или музика на концерт. Но никой не знаеше за какво се говори
в песента. Толкова погрешно разбираха нещата. А също и всички поети, които са писали за събуждането, за



Реализацията. Всичко беше само в книгите. Хората прочитаха един ред от книгата и стигаха до там. Друг човек
започваше друг ред и спираше до следващата точка. По този начин хората само четяха. Същото е и с всички свещени
писания. Създаде се голямо объркване и някои хора го използваха за собствените си интереси. Ето как не можехме да
съберем хора, които да разберат какво е Себереализация. Хората се интересуваха само от парите или как да заемат
някакво сигурно положение. За да постигнат това, те създадоха големи, огромни организации, много големи
религиозни организации. Аз не зная как да нарека тези хора, но те не бяха Реализирани души. Например, имаше един
велик светец, наречен Видитама, който отиде в Китай. Той започна вид Реализация, наречена Дзен. Дзен означава
дхйана (медитация – бел. пр.) и той желаеше да постави Дзен по такъв начин, че хората да постигнат състояние без
мисли. Той напълни едно водохранилище с ярко оцветен пясък. Постави няколко камъка и каза: “Седнете в края на
това изкуствено езеро и просто гледайте, но не мислете!” Но хората не го разбраха. Обикновено някой отиваше там и
казваше: “О, това изглежда като няколко кораба в морето” или нещо подобно. Но никой не се опита да постигне
съзнание, свободно от мисли. Казах на някои хора, че това е съзнание без мисли, дхйана. Те не можаха да проумеят. В
Япония също имаше Тао. Той (Лао Дзъ – бел. пр.) говореше за Всепроникващата сила, която е Тао. И Лао Дзъ е този,
който направи… Той е описал светците, всичко за светците – какви са, как се държат, как говорят, какви са обноските
им. Но как да станеш светец никой не е казал. Мисля, че няма пълно описание как от човек да се направи свята
личност. Също така през 12-ти век, когато е живял Гйанешвара, той е говорил за това и в своята книга е казал всичко.
Защото такава беше същността на поведението – гуру трябва да има само един ученик и трябва да даде Реализация
само на един ученик, а не на много. Не зная какво ги накарало да създадат такъв закон или правило. Това започна
през 12-ти век. Тогава имаше много светци, които пееха във възхвала на Реализацията и всички смятаха, че тези
ритуали не са добри. Така те отхвърлиха ритуалите и всичко подобно, но никой не знаеше какво е онова, което трябва
да се случи. Четох за живота на всеки един от тях (учениците – бел пр.). Четох и за много светци, които живяха по това
време, но изглежда никой от тях не знаеше как да издигне Кундалини. Това беше проблемът – хората не знаеха как да
издигнат Кундалини. Аз мисля, че те обаче нямаха тази сила или това познание. Те говореха за Кундалини – добре, но
не знаеха как да я издигнат. Тя е много особена сила на духовността. Никой не е бил в състояние да им каже или
разкаже как да издигнат Кундалини. Сега всички вие получихте тази сила, което е нещо толкова рядко. Не виждам
някой (тук – бел. пр.), който да не притежава силата да издига Кундалини. Вие не можете, може би не сте
удовлетворени от себе си, а това не е много добре. Ако вашата Сахасрара е отворена и ако знаете как да издигате
Кундалини, трябва да напрегнете всичките си сили да давате Реализация на хората. Нищо няма да облагодетелства
хората повече от Себереализацията. Няма полза да се занимавате с благотворителност, да давате пари. Това
раздаване е безполезно. Най-добре е всички да излезете и да видите хората, които желаят своята Реализация и да им
я дадете. Бях много щастлива да видя, че сте започнали да правите това и сред циганите. Изпитвам особено
съчувствие към циганите. Не по тяхна вина те водят много нещастен живот. И как циганите получават Реализация?
Можете да видите, че може да я дадете на всеки, който желае да я получи. Има още нещо – не можете да насилвате
никого. Ако имат желание, чисто желание, те могат да получат Себереализация. Така, сега на този ден трябва да кажа,
че изминаха толкова много години. Аз работих твърде усърдно ден и нощ и единственото :и желание беше вие хората
да приемете това сериозно и да го развиете. Не пазете за себе си своята Реализация! На колкото повече хора дадете
Реализация, толкова по-голямо ще е Моето и на Всемогъщия Бог задължение. Единственото нещо, което трябва да
опитвате, е да давате Реализация на другите. Така никога няма да направите грешка. Няма никога да сбъркате,
защото Кундалини знае. Тя ви познава, тя знае, че сте реализирани души. Тя ще ви уважава. Дори и да направите
грешка, тя ще я поправи и във всички случаи ще ви помага. Аз съм просто, бих казала, една домакиня, която нямаше
поддръжка от никого. Но бях сигурна, че това беше Моя работа да открия как да отворя Сахасрара, по какъвто и да е
начин, без значение дали отвън. Моята работа беше да открия отварянето на Сахасрара, което и направих. Сега вие
също знаете това. Така то стана ваша работа. Учените ще идват при вас да ви задават въпроси, защото те не знаят, че
това, за което говорят, е онова, което ние вече правим. По този начин вие сте толкова могъщи, всички вие. Но
въпросът е колко от вас наистина вършат тази работа. Днес е много важен ден. Искам да кажа, че вие трябва да
направите по-силни Моите ръце. Казват, че Богинята има хиляда ръце. Но хиляда ръце сега молят вие да дойдете с
вашите две ръце и да го действате. Много е важно това, което трябва да направите. Всякакви проблеми има по света.
Те идват поради невежество – вземете политиците, вземете който и да е проблем. Как се разрешава? Със същата тази
ваша сила, свързана с Божественото. Ще ви дам един прост пример. Хората от Турция дойдоха и взеха да Ме молят:
“Майко, трябва да дойдете. Не бива да отлагате посещението си”. Проблемът беше в Моя паспорт. Казах им:



“Паспортът ми не е готов. Как да дойда?”. Но после помислих: “Защо не? Ще трябва само да извадим паспорт”. Така
паспортът стана готов. Питаха ме защо желая да отида в Турция. (Казаха ми – бел. пр.): “Финансовото положение се
влоши твърде много. Икономиката пропада напълно, ние сме разорени”. Аз отидох там. Не направих нищо, но след
два дни ми съобщиха за помощ от десет милиона долара от Световната банка. Аз не съм разговаряла със Световната
банка. Нямам нищо общо с нея, не знам. После казах: “Не, вижте, те може би ви помагат, защото сте в голяма беда”.
Йогите отвърнаха: “Но толкова много страни са в беда, защо помагат само на нас?”. Казах им: “В това е въпросът”. Бях
изненадана, че в Турция лидери са предимно жени и те са извършили толкова много работа. Аз желая да видя какво
правите вие, хора във вашите страни. Може да кажете: “В моята страна хората са безнадеждно лоши”. Може би, не
отричам. Но все още има места, неподозирани места, където можете да отидете и да им говорите, да им кажете.
Особено да работите с медиите. Това е което трябва да правите и да откриете защо не можете да го правите. Както и
Аз не бях подкрепяна от никого. А как успях да се справя с отварянето на Сахасрара? Вие също можете да отворите
Сахасрара на другите. Това не е трудно, защото Моето виждане е, че в този свят трябва поне 40 процента от хората да
са Реализирани души, които да практикуват Сахаджа Йога, които да дават Реализация на хората и да ги променят. Вие
можете да отидете и да разкажете на всеки, на всеки. Няма нужда да обмисляте прекалено, да търсите и да сядате
при техните … Имам предвид, че хората понякога си носят копие от дипломата – не е необходимо. Няма значение кой
какъв е. Не казвам да давате Реализация на кучета или животни, а на човешки същества (Шри Матаджи се смее – бел.
пр.). Те може да са всякакви и от всякъде – може да са англичани, германци, може да са италианци. Казах също, че
много хора правят много семинари и работят много усърдно на всички нива и така се получава. Ние започнахме да
работим сред мюсюлмани и дори в Индия става. Вие не знаете, но не всички хора са загубили главата си, така че това
може да се осъществи. Не се разочаровайте много и не се разстройвайте. Постепенно нещата ще се подобрят. Аз
мисля, че най-големият враг на нашата Себереализация е пиенето, пиянството. Ако хората се привържат към пиенето,
те стават роби. Умовете им не са наред. Аз мисля, че тяхната Сахасрара също трябва да е увредена от пиенето.
Смятам, че пиянството е най-лошият враг. Ако можете да намерите някой, който пие, ако можете да помогнете на този
човек да се откаже сам от пиенето, това ще даде резултати. Разбира се, имаме също и други врагове, каквито са
фалшивите учители. Имаме също врагове, които се занимават с изопачаване на религиите, но те не са тъй важни. Ако
можете да повлияете на хора, които пият, казвам ви, те ще се променят и ще осъзнаят онова, което са правили
толкова дълго – пиянството, бягството. Те ще дойдат на себе си и ще се занимават със Сахаджа Йога. Така вие сте
като благородни войни на Любовта и ето това трябва да разпространявате и говорите на другите. Да им давате
радостта, която имате. Да не се задоволявате ако само вие сте я получили или малцина от вас я имат. Трябва да я
разпространявате много бързо и вие можете да го направите. Защото това не изисква пари. Не се нуждае от никакво
шоу. То е просто отвътре и работи. То вече е там, присъства, всеки един го притежава. Аз знаех всичко това. Разбира
се, Аз го знаех. Но сега вие също го знаете. Значи трябва да го направите и да го направите по такъв начин, че – Аз
съм сигурна – един ден този свят ще бъде много променено място! Благодаря ви много.
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Пуджа на Шри Ади Шакти Кабела Лигуре, 3 юни 2001 г. Днес ние почитаме Ади Шакти. Мисля, че това е най-важната
пуджа, защото именно силата на Ади Шакти е тази, която ви е дала Себереализацията, която ви е дала Истината, която
ви е дала силата на Състраданието и на Любовта. Това е силата, която се отдели от Садашива и тази Сила искаше
сама да създаде цялата тази вселена, вселени след вселени. Тя е съзидателна и любяща. С любовта си Тя извърши
това велико творение – също и сътворението на този свят. Това е специално избрана планета, която беше много
красиво поставена в центъра между Слънцето и Луната за създаването – в крайна сметка – на човешките същества.
Това е Нейната велика работа – с такава любов и обич и с много голяма надежда, че Нейните деца ще познаят
Истината и ще получат върховното Познание за себе си и за всичко останало. Както сте прочели в Библията, Ади
Шакти е дошла под формата на змия и е казала на човешките същества, на Адам и Ева… и най-вече на Ева: “Вие трябва
да имате Познанието”. И те приели да изядат плода на Познанието. Защото иначе щяха да си останат просто като
животните, без да узнаят нищо за фините неща от живота – малко по-висши животни може би. И след като веднъж
бяха вкусили плода, те започнаха да чувстват, че има нещо нередно в това, че са без дрехи. Тогава взеха няколко
листа от едно дърво и се покриха с тях. Така първото познание, което се появи, беше познанието за целомъдрието,
защото Шри Ганеша беше установен и Неговото влияние породи съзнанието, че трябва да покриваме телата си. Ние
вече не сме животни. Само животните не съзнават това – разбира се те не стоят изправени, така че всичко е наред. С
познанието за целомъдрието постепенно човешките същества започнаха да израстват и да се превръщат в прекрасни
нации, но има още много неща, които трябва да бъдат познати, да бъдат осъзнати. Може да съзнавате много неща, но
докато не получите духовното си пробуждане, докато не получите себепознанието си, всяко друго познание е
абсолютно нищо. Само чрез Себепознанието ставате силни. Истинската сила е тази на Любовта и на Състраданието.
Днес, когато погледнете, целият свят е зает да се бие и се опитват да защитават хората от войните и да създават
големи, огромни инструменти за защита. Целият свят изглежда е в луда надпревара… да се убиват един друг, да се
разрушават, поради състезанието, амбицията… които водят до битки, а после и до по-големи войни. Хората се бият за
парче земя! Толкова са невежи! Можете ли да отнесете със себе си дори една частица земя, когато умрете? Когато се
раждате, идвате със затворени юмруци. Когато умрете, си отивате с отворени ръце. Какво отнасяте със себе си? Е,
добре, може да не искате да вземете нищо, но радвате ли се на това, което смятате за толкова важно и за което сте се
борили? Защо продължава тази борба между всички тези глупави хора? Изненадващо е как хората се отказват от своя
мир, отказват се от здравия си разум, когато става дума за парче земя. Всичко се е изместило в много погрешна
посока и върви към пълно разрушение. Това е накарало хората да страдат толкова много, поради цялото невежество,
от което идват всички тези навици, всички тези привличания, всички тези идентификации, които са толкова
разрушителни, които ще разрушат всички, един по един. Хората трябва да се вразумят и да се отдадат на
Себепознанието. Себепознанието е ключът, който един Спасител трябва да даде на хората. Ние имахме толкова
светци. Имахме толкова суфи. Имахме толкова таоисти. Имахме дзенисти. Всякакви реализирани души идваха на тази
земя. Всички те страдаха, бяха измъчвани. Никой не ги разбираше. Но днес е дошло времето да познаете Истината, но
Истината, която не е суха, а Истината, която има състрадание, която обхваща всеки и дава цялостното виждане за
нашето съществуване - защо сме на тази земя, каква е целта ни, какво трябва да направим. Силите на Ади Шакти са
такива - на Любов и Състрадание - че ви карат да разберете най-напред вашето Себе. За вас любовта е много, много
ограничена. Няма съзнание за вашето собствено същество. Само си представете каква голяма задача ви чака, колко
сериозно най- напред трябва да осъзнаете вашето Себе. Това е изключително важно. Най- напред трябва да
осъзнавате вашето Себе. А сега имате светлината на вашия Дух. В светлината на Духа можете да видите това, което
сте. И можете да видите колко далече отивате, какви погрешни неща вършите, каква болка си причинявате. И вие
имате силата да го излекувате, да го подобрите и да стигнете до вашата същност. Това е най-важното време. Никога
повече няма да има такова време. Никога в историята не го е имало и в бъдеще никога няма да можете да го имате.
Това е времето, в което получихте не само Съзнанието, не само Себепознанието, но знаете как да го постигнете.
Докато светците, таоистите и дзенистите само описваха какъв е човекът, който има Себепознание, как се държи,
какъв е стилът му, с какво е различен от другите. Но никой от тях не е казал как ставате това. Никой не беше в
състояние да каже това. Също така никой не беше способен да го направи. Защото може би повечето от тях не знаеха
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за Кундалини, а тези, които знаеха не можеха до говорят за нея на хората. Така че най- голямата работа на Ади Шакти
беше да постави Кундалини в сакралната ви кост. Кундалини не е Ади Шакти. Ади Шакти е нещо много по-велико,
много по-голямо, много по-обширно, много по-дълбоко, много по-силно, много по-мощно. Кундалини е отражение на
Силата на Ади Шакти и когато тя се издига, вие знаете какво се случва с вас и как получавате Реализацията си. Но
трябва да бъдете много наблюдателни. Наистина ли сте състрадателна личност? Ако сте състрадателни, мисля, че
първото нещо, което ще стане с една състрадателна личност, ще бъде да помогне на другите, да еманципира другите.
Тя няма да може да се задоволи със собствените си постижения и със собственото си състояние на Себереализация.
Това не може да стане. За какво беше нужно Ади Шакти да положи всички тези усилия, да работи толкова усърдно?
Знаете, че трябваше да работя много, много упорито. Още от ранното си детство съм работила много упорито и съм
преживяла много трудни моменти, наистина много трудни според човешкото разбиране моменти. Но за Мен
най-лошият момент е когато виждам тези хора, на които съм дала Реализация – тези, които са реализирани личности
– че именно те нямат отговорност за другите или ако я имат, то тя е много малка. Те нямат състраданието, нямат
Любовта, чрез която днес трябва да спасим света, да спасим човечеството. Това е не само нашата основна работа, а
единствената работа, която трябва да вършим. Всички други неща няма да доведат до нищо, освен собствените ви
усилия, индивидуалните ви усилия да давате Себереализация на другите и да им давате това Познание. Това познание
е толкова лесно да бъде разбрано. То е много фино, няма съмнение. И както ви казах, в квантовата теория, за която
говорят сега учените, те са видели тези чудни вълни от светлини и се опитват да открият нещо за това. Не може да
има Сахаджа йоги, които да се издигат над другите. Всеки от вас трябва да знае, че това, което се е случило с вас, е
нещо много специално. Дори ако бяхте отишли в Хималаите, дори ако бяхте се лишавали от храна, дори да бяхте
възхвалявали Бог години наред, дори да бяхте извършвали всякакви ритуали и покаяния, нямаше да можете да
получите Реализацията си. Това нямаше да е възможно. Аз знаех това. Ето защо трябваше да работя много упорито,
да се изправя пред всякакви проблеми, всякакви безредици, всякакъв натиск. Каква беше причината за това? Просто
за да видя, че всички вие сте създадени и сте Моите ръце. Вие трябва да работите. Всеки пръст трябва да работи. И
именно това е, което съм ви казвала - че сега е наша отговорността да направим така, че да станем Сахаджа йоги. Не
само ние самите, но да дойде времето на разцвет и наистина да имаме много Сахаджа йоги. Това е работа на Ади
Шакти. Опитайте се да го разберете. Това не е работата на някой светец. Това не е работа на някоя инкарнация. Това
не е работа на някой политик. Нито пък е работа на някой велик лидер. Това е работа на Ади Шакти, която показва по
толкова прозрачен начин резултатите си във вас. Сега именно трябва да го видите. Да ме правите доволна е вашето
горещо желание, знам. Виждам колко ме обичате и колко много искате да направите за Мен. Най-голямото нещо,
което може да направите за Мен… е да разпространявате Сахаджа Йога. Това е една много специална, изключително
трудна благословия, която сте получили. Не трябваше да полагате никакви усилия. Не трябваше да плащате никакви
пари. Не трябваше да ви призлява от ритуали. Получихте я спонтанно. Но това не означава, че това е… един вид….
рожденно право да я получите. Това е работата на Ади Шакти. И работата на Ади Шакти трябва да се прояви в живота
ви. Тя е състрадание без никаква отплата. Хората са се опитали да разпространяват своята религия, като проявяват
състрадание към бедните хора, като се грижат за бедните, хората с недъзи. Всъщност не е нужно Сахаджа йогите да
правят това. Това, което трябва да правят, е да трансформират другите хора. Открийте начини и методи, с които
можете да трансформирате, с които можете да разпространявате посланието на Ади Шакти. Насочете вниманието си
върху това и ще узнаете как можете да го постигнете. Би трябвало през цялото време да го има това непреодолимо
желание да откриваме метод, с който можем да разпространяваме Сахаджа Йога. В противен случай се получава
това, което Христос е описал: едно зърно паднало в мочурлива земя и покълнало, но никога не пораснало. Можете да
растете в истинския смисъл на думата и да станете нещо много, много специално и истинско само ако узнаете какво
можете да правите. Аз имам визия, без съмнение, и съм говорила много за нея. Но ако тя се свежда само до пуджата,
това не е добре. Знам, че някои страни са много трудни. Опитайте се да откриете какъв е проблемът, защо е толкова
трудно. Вниманието трябва да бъде насочено върху това, което другите човешки същества правят, за да се разрушат,
сякаш това е част и частица от една и съща игра, която наричаме Страшния съд. Но нека чрез нашето състрадание и
любов да спасим колкото се може повече хора. Това е работата на Ади Шакти, а не на някой светец или на някоя
инкарнация. Те несъмнено съществуват. Те всичките са с нас през цялото време, за да ни помагат. Но вие, хора имате
силата на Ади Шакти, която е много велика, много проникваща, която е чудотворна. Тя е толкова ефективна. Но
докато не осъзнаете вашите собствени сили, как ще се справите? Това е също като някоя замряла машина, която има
всичко, но няма кой да я включи. През цялото време трябваше да преживявам много, много опасни моменти.



Понякога чувствах, че може би трябва да се родя отново, тъй като нещата са толкова трудни за Мен. Но сега за вас е
толкова лесно. Също както….. когато този, който прави пътя, трябва да работи много усърдно, а онези, които вървят по
него, не разбират колко лесно са го получили. И ако си дадат сметка за това, тогава ще осъзнаят също: “Нека много
хора да вървят по този път, който е бил създаден с такова търпение, разбиране и любов.” Наистина трябва да ви видя
– всички Сахаджа Йоги – да направите всичко по силите ви да промените този свят. Трябва да бъде променен.
Всъщност, човечеството трябва да бъде спасено от вас и от никой друг. Никой президент, никой премиер, никой
министър не може да промени света и да го спаси. Вие сте тези, които са упълномощени. Вие сте получили тази Сила.
Осъзнавате ли собствения си статус, собственото си същество, което се е издигнало толкова високо? Очевидно не!
Ако осъзнавате това, ще направите всичко, за да изразите любовта и състраданието си към другите хора, да ги
накарате да осъзнаят това, което са. Само чрез Сахаджа Йога можете да спасите този свят. Няма друг изход. Можете
да опитвате какво ли не - да помагате на бедните, да помагате на този или онзи - но това ще бъде нещо много, много
повърхностно. Най-доброто нещо е да давате Реализация на всеки човек, когото видите. Виждали сте децата - те
растат, също така ще бъдат велики Сахаджа йоги. Мога да видя това. Но преди тях вие трябва да покажете
собствените си заслуги чрез това, което сте направили. Това не е статична работа. Това е голямо движение, което
трябва да бъде наистина експлозивно и докато не бъде направена такава голяма стъпка, не знам кой ще бъде
обвиняван за края на света. Вие сте тези, които трябва да изградят съдбата на човешките същества. Не гледайте на
себе си като на някакво нищо! Можехте никога да не получите Реализацията си. Нямаше никога да дойдете при Мен,
освен ако не бяхте нещо специално. Сред толкова много хора вие сте тези, които дойдоха при Мен и поискаха
Реализация, и я получиха. Знаете, че тя не може да бъде насилена. Това осъзнаване не може да бъде насилено. И
развитието на това съзнание също не може да бъде насилено. Трябва да развиете това внимание дълбоко вътре в
себе си и да видите за себе си какво сте направили, какво сте осъществили. Ако все още сте заети с проблеми с
парите или с властта и с този или онзи проблем, вие сте проблем. Вие не сте Сахаджа йоги. Един Сахаджа йоги е над
всичко друго и е много силен. Силата ще бъде постигната чрез силата на любовта и състраданието, което не е само
думи за любов. Това не е само акт да обичате другите, а да бъдете една силна личност, която просто ще излъчва тази
велика Божествена Светлина и може да пленява хората. Всички просто трябва да се превърнете в една много смела
личност. Трябва да кажа, че хората са се подобрили. Преди всички ми пишеха :”Това не е наред с мен и това не е наред
с моя баща. Онова не е наред с моята прабаба” и всякакви неща. Сега това свърши. Много по-рядко е, трябва да кажа,
че е много по-малко. Но вместо да ми говорите за хора, които са болни, които са сгрешили, които все още не са в
състояние да се подобрят, изместете вниманието. Ако някъде има някой болен рак, незабавно най-малко десет
снимки (на болния – бел.пр.) ще стигнат до Мен. Лидерът ще ми пише. Жената на лидера ще ми пише. Всички ще ми
пишат: ”Майко, той има това и това.” Защо? Това Моя работа ли е? Този човек може да бъде излекуван – имаме
болници – може да бъде излекуван със снимките (като медитира пред снимките на Шри Матаджи – бел.пр.). Но
вниманието винаги отива – състраданието е част от него - към такива хора, към така наречените страдащи физически,
ментално, емоционално, финансово, а също и към женитбите.. Това не е ваша работа, нито Моя. Ако са болни, трябва
да вземат снимка и да работят върху това. Ако това не действа, значи, че….не го заслужават. Няма нужда да ги
лекувате, да работите върху това и ако не стане нищо, да Ми пишете: ”Майко, този и този човек е болен.” Какво
толкова важно има? Вече имаме толкова много здрави хора около нас. Защо първо да не ги използвате тях? Работата
ни не е да лекуваме хората. Обич, добре. Състрадание, добре. Естествено е нашето внимание да се насочва към
болните или към бедните, или към страдащите. Ами Сахаджа Йога? Ако има един болен, сто Сахаджа йоги ще се
заемат с него. Каква е причината? Това състрадание ли е? Не е! Те искат да докажат, че могат да излекуват този човек.
Това не е състрадание. Състраданието днес е да трансформираш човешките същества в Сахаджи, в добри хора. Това е
любовта на Ади Шакти. Защото… тези, които са родени, във всички случаи ще умрат. Не трябва да бъдем нелюбезни,
разбира се, но вниманието ни трябва да е на колко хора даваме Реализация. Много често хората се отдават повече на
така нареченото лекуване и подобряване. Добре. Виждате, че също има проблеми в браковете. Някои брачни двойки
са си омръзнали. Няма нищо. Приключете с тях! Ако не искат да живеят заедно, оставете ги. Имаме много хора, които
са чувствителни, много хора, които са здрави в този свят. Всъщност, как може да продължавате да се борите с хора,
които не искат да живеят заедно и които имат проблеми? Това не е ваша работа. Преди всичко вие сте “духовен”
работник. Вие не сте “социален” работник. Разбира се, между другото може да вършите социална работа. Няма
значение, между другото. Но главното нещо за вас е да трансформирате човешките същества. Така най-големите
болести - безчестие, жестокост, измъчване на другите, гняв - всички тези болести, които са вътрешни, а не външни,



могат да бъдат излекувани. Това се иска днес. Всяка страна се бори и е измъчвана и е в постоянна опасност да бъде
разрушена. Единственият начин, по който може да постъпите, е да им дадете Реализация. Сега това, което става,
трябва да бъде разбрано много ясно: когато давате Реализация на някого и той я оценява и израства в нея, тогава сте
закриляни. Напълно сте закриляни. Кой ви закриля? Може да кажете: “Ади Шакти!”. Добре. Но има също една
разрушителна сила, която действа в този свят. Не тази на негативността, а положителната разрушителна сила на
Шива. Ако вижда, че работата на Ади Шакти върви добре, Той е щастлив. Но Той седи и наблюдава всеки един човек,
всяко действие на Сахаджа йогите и ако открие нещо наистина много погрешно – Аз не мога да го контролирам – Той
разрушава. Не само разрушава, но може да разруши хиляди хора. Навсякъде, където има някаква бедствие, като да
кажем земетресение или някакъв ураган, всичко това е работа на Шри Махадева. Там не мога да ви помогна. Но ако
наистина давате Реализация на хората, всичко това може да бъде избягнато. Разбира се, това - бих казала - е
прищявка на Ади Шакти - да започне тази работа по сътворението на света, да създаде вас и да ви направи Сахаджа
йоги, но вашата отговорност е също много важна… Вие не можете да бъдете отговорни. Може Аз да почувствах
“Моята” отговорност? Но има разлика: никога съм усещала, че това е “Моя отговорност”, никога съм усещала, че това е
“Моя работа”, никога съм усещала: “Трябва да го направя”, “Аз го направих”. Там е работата. Ето такава личност трябва
да бъдете. Трябва да го направите по много смирен начин, по много красив начин и ще бъдете удивени как сте
закриляни, как сте поддържани и как всичко работи. Най-голямата радост ще получите, когато откриете, че можете да
давате Реализация на хората. Може да промените живота им. Никога няма да чувствате такава радост, дори ако
получите, да кажем, голямата печалба от лотарията, работа, сделка или много голяма награда, не. Радостта да
създаваш Сахаджа йоги не познава граници. Тя е нещо, което дава толкова радост. Развивате такова братство, такава
солидарност, както се казва, такова единство, такова наслаждение на любовта, такова наслаждение на
състраданието. Това е различно ниво на наслаждение, което не е като обикновените наслаждения. Не трябва да се
страхувате от Мен, а от себе си. Наблюдавайте се и вижте за себе си какво сте направили досега, какво сте
постигнали. Защото вие сте били просветлени. Ако просветлените хора не могат да дават светлина, каква е ползата да
ги има? Погледнете тези малки, малки свещи. Колкото и малка светлина да имат, те я дават. Те изгарят, за да дадат
тази светлина. Ако не можем да даваме тази светлина, каква е ползата от просветлението? “Просветлен” не означава
да пазите светлината само за себе си – светлината на любовта, на състраданието - която е Божествена, която не е
обикновена, както показват във филмите. Това е Божествената любов, която действа. И онова, което ме прави
понякога слаба, е когато чувам, че Сахаджа йогите са замесени с пари, в мошеничество…. Искам да кажа, че вършат
всякакви престъпни дейности… Не мога да разбера. Не мога да го повярвам. След като сте получили най-висшето,
защо искате да слезете толкова ниско? Защото още не сте почувствали какво сте получили. Не сте осъзнали какво сте
получили. И не уважавате себе си. Ако все още сте на този път и на това ниво, трябва да ви кажа, че не сте
справедливи нито към Мен, нито към себе си. Вие трябва да постигнете това. Съвсем сама Аз го направих, работих
много упорито, в смисъл, че трябваше да се занимавам с ужасни хора – много враждебни, много егоистични, много
жестоки. Но няма значение. И открих такива прекрасни птици. Но трябва да запазите блясъка си и да постигнете това.
Ще бъда много щастлива да разбера, че Сахаджа Йога се разпространява с голяма скорост и че тези хора наистина
влизат в царството на мира, радостта и щастието. Това е Моята мечта и се надявам, че всички вие ще я осъществите.
Благодаря ви много!
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Пуджа на Гуру Кабела Лигуре, 8 юли 2001 г. Не можете да си представите как се чувства вашата Майка, виждайки
толкова много хора, които самите са станали Гуру. Те търсеха Истината в много трудни времена. Искаха да узнаят
каква е Тя. А самата епоха, белязана с толкова трудности, послужи, за да въздейства върху умовете ви. В това, което
се случва в този свят, във всичко, което е около нас, а също по целия свят, определенно нещо не е наред и ние трябва
да се издигнем над всичко това. Едно нещо е важно в процеса на търсене - човек трябва напълно да му се отдаде. А
също така трябва да премине през какви ли не ужасни несгоди. Търсене е когато се борите вътре със себе си, а в света
навън не откривате нищо удовлетворяващо. Така че търсенето е нож с две остриета. Да се доберете до Истината в
процеса на това търсене, изглежда много трудно нещо. Но не можете да направите нищо, защото не сте
удовлетворени от заобикаляващата ви действителност. Погледнете днешния свят - пълен е с конфлити. Какви ли не
конфликти. Хората се бият дори и за най-незначителни дреболии - човешки същества биват избивани заради земя.
Земя! Може ли земята да създаде човешки същества? Те се бият много колективно, като мислят, че по този начин
правят огромна услуга на човечеството. Мисленето на хората днес не се отличава с каквато и да е задълбоченост, то е
много повърхностно и ето защо този свят се оказва пълен с безредици. Всеки ден, всяка минута, разбирате, че
толкова много хора биват избивани. Така се причиняват страдания в много голям мащаб. В миналото разбира се
всички светци бяха измъчвани - измъчвани от какви ли не глупави идеи от рода на: “това е нещо по-възвишено, това е
нещо по-низше, това е хубаво, това е лошо”. Хора се обединяват в името на такива идеи и са извършени какви ли не
насилия по целия свят. По целия свят! Не стига това, но въобразявайки си, че са напълно прави, че са много добри в
семействата, в институциите, в организациите, те се опитаха да посегнат на други хора. Много хора решиха: “По-добре
да се съпротивляваме по същия начин” и започнаха да го правят колективно, но това не донесе успех. Насилието няма
успех, защото то не поражда нищо друго освен убийства, смърт. Ето така бяха избити много хора. Буда говори на
хората за неоказването на съпротива. Има една история във връзка с това: Един от най-големите университети в
Бихар бил нападнат и нападателите избили много светци в името на насилието. Всички умрели. Може би на много
фино ниво това е донесло някаква пунйа, но в Кали юга ефектът няма да е такъв. По какъв начин можете да се
противопоставите на такива хора? Как може да се борите срещу тях? Невъзможно е да убедите някой, който извършва
насилие, че изобщо не се приближава до Истината. Защото никой не желае да приеме подобен факт. И където и по
света да се опитват да убеждават другите по отношение на глупавите си грешки, те претърпяват провал. И така тази
търговия с война не може да бъде премахната.. Трябва да приемем, че човешките същества не са на такова ниво, че
да разберат какво не е наред с тях. Те не желаят да го приемат. За тях агресията е единственният начин, по който
могат да представят своята добродетелност. Така че какво е разрешението? Разрешението е да дадем на всички тях
Себереализация. Хората трябва да получат своята Себереализация, само тогава положението ще се подобри. Е, ще
кажете вие: “Майко, в тези дни на конфликти, противоборство и битки, ние наистина ще успеем. Обстоятелствата ще
им покажат. Ако оръжията непрекъснато са надвиснали над главите им, животът ще е толкова труден, че те също
трябва да потърсят Истината”. Това трябва да се осъществи по един много искрен начин. Тъй като търсят Истината, те
ще се изненадат, разбирайки, че този свят е едно цяло, всички хора са едно цяло и че такава е съдбата на
човечеството. Но затова толкова много трябва да бъдат убити, унищожени, защото трудно научават урока. Вашата
задача е да им дадете Себереализация и да промените хората. Това е истинското нещо, което трябва да направите
като гуру. Но какво правим ние? С каква представа влизаме в Сахаджа Йога? Вие работите само по приферията. На
първо място се притесняваме за себе си – как бихме могли имаме напредък, как да се замогнем материално, налице е
и алчност. Ние не виждаме себе си – дали сме агресивни, дали се опитваме да създаваме неприятности на другите,
дали имаме погрешна представа за себе си, как измъчваме другите. И така, най-напред трябва да се пречистите и да
приемете собствените си проблеми и опасения. Трябва да се изправите лице в лице с тях. Отправете
предизвикателство към себе си. Какво правите? Вие сте Сахаджа йоги, как може да мразите когото и да било? Как
може да създавате неприятности? Да измъчвате някого? Това е началото на интроспекцията и е много важно. Аз мога
да разбера кой медитира в истинския смисъл на думата и кой просто “медитира”. Не бива да се самозалъгвате. Ако се
мамите себе си, как може да станете Гуру? За да станете добър гуру, на първо място трябва да бъдете честни вътре в
себе си и да си дадете сметка какво правите, какво кроите, какво сте извършили вече. Както вече съм ви казвала,
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имаме шестима неприятели и оправдаваме всички тези неприятели. Мислим си: “Всичко е наред! Все пак постъпих
така, заради еди-какво си, трябваше да постъпя по този начин”. Някой би казал: “Бях беден и затова бях безчестен”.
Друг пък би казал: “Налагаше се и трябваше да лъжа”. Трети пък: “Трябваше да съм безнравствен”. Най-голямото
нещо, което човешките същества имат, е оправданието! Животните нямат тази спосособност. Те имат точно
определени идеи и “природа”. Човешките същества могат да вършат какви ли не лоши неща и да ги оправдават.
Оправданието не ви помага да израстнете. ”Направих това, защото еди-какво си...” Това никога няма да ви помогне!
Човек би трябвало да си направи интроспекция и да установи за себе си какво е оправданието. И тъй ако започнете да
се самопоощрявате в извършването на какви ли не противоречащи си неща, как бихте могли да израствате? Как бихте
могли да се извисявате? През цялото време се стремите надолу! Така че вътрешното очистване е възможно само ако
можете ясно да се видите. Ако сте слепи, как ще се пречистите? Ако не виждам в огледалото, как бих могла да разбера
какво има на лицето ми? Така че когато започнете да виждате Истината и да се сравнявате с нея, само тогава можете
да се изчистите. Но отъждествяването трябва да е с Истината. Например, виждате лицето си в огледалото и че нещо
не е както трябва. Но не се отъждествявате с тази нередност, а с лицето си. И така вие я премахвате, изчиствате се. По
същия начин, ако се отъждествявате със своето Себе, не можете да го премахнете. Изкачвайки се нагоре по тази нова
пътека на праведност, добродетелност, състрадание и любов, трябва да виждате, да наблюдавате себе си. Какво
правите? Къде отивате? До каква степен изглупявате? Не бива да се самозалъгвате. Нека другите ви мамят, да правят
каквото искат, да се опитват да ви убият, но не убивайте сами себе си! Не се самозалъгвайте! И така, вие имате
себеуважение и собствено достойнство, които цените повече от всеки друг. Не коленичете пред нищо, което ще
развали образа в огледалото. Първата стъпка е интроспекцията. Това, което спомага за вашата интроспекция, е
обичта. Може ли да обичате зловреден човек? А агресивен? Избухлив? Човек, който ви мами? Може ли да обичате
такъв човек? Не можете. В такъв случай как може да обичате собствената си личност, когато вие самите притежавате
тази качества, когато си причинявате тези неща? И така, първото нещо е чистота и любовта към себе си. Чиста любов.
Велико нещо е да изпитваш чиста любов. Да речем, може да ви се прииска да спите в много хубаво легло, да имате
много хубава къща, да имате цялото богатство на света. Но нима всичко това ще ви накара да се заобичате? Ако
изпитвате любов към себе си, вие не искате нищо! Защото се наслаждавате на Себе си! Да се наслаждавате на Себе си
е наслаждение в най-голяма степен. Сега вие имате Реализация. Ще рече, че знаете кои сте, знаете, че сте нещо много
красиво. Щом е така, трябва да се опитате да обичате себе си. И когато започнете да изпитвате това чувство към себе
си, не се притеснявате за всевъзможни глупости. Е, тази любов е едно от най-прекрасните, които имате и може да
направите за себе си. Когато сте себични, не изпитвате любов към себе си. Когато сте груби, не изпитвате любов към
себе си. Когато сте агресивни, не изпитвате любов към себе си.Защото обичате всички тези лоши неща, но вашето
Себе е чисто. То е абсолютно чисто, прекрасно. И обича всичко, което е красиво и добро. Така че когато осъзнаете
колко важно е вашето Себе, това е началото на вашата Себереализация. Вие преставате да имате погрешни идеи за
себе си, да оправдавате всичко лошо, което правите, защото това е петно върху вашето Себе. Изпълнени с безкрайна
честност, се изправете лице в лице със Себе си и с изумление ще откриете, колко красота имате в Себе си. Просто
вижте чистото Себе, което сияе във вас. Когато това Себе засияе, започвате да виждате много други неща, които не
сте забелязвали до този момент. И едно от тях е, че любовта е не само към себе си, а към всички. Това е чиста любов
към всички останали. Тя не е предназначена само за вас. Много учудващ е фактът, че когато наистина изпитваш
любов към себе си, тогава насочвате любовта към вас самите и започвате да я раздавате по такъв начин, че
изпитвате прекрасна любов и към другите. Не обичате заради пари или за да се възползвате, за власт или за някаква
изгода, а обичате заради самата обич. Защото чистата любов носи такава радост. Носи такава радост, че ако са
налице идеи от рода на: “Обичам този човек, защото искам да го притежавам, защото аз съм велик…”, “Щом аз обичам
еди-кого си, той трябва да се чувства изцяло дължен да прави еди-какво си” – всички тези идеи няма да доведат до
нищо. Ако наистина обичате, тогава просто обичате. Обичате всички. Някои казват: “Майко, как да обичам мошеник?”
Не е нужно да тръгвате по неговия път, да бъдете с него, да имате нещо общо с него. Но ако сте чистата любов, тогава
той може да се промени, тя може да се промени. Ако това не се случи, не се притеснявайте. Тези, които идват в окена
на любовта, които са наистина чисти, обичащи хора, те са ваши приятели. Именно от тях се нуждае тази земя. Не от
хора, които са мошеници, които ви мамят, които се опитват да ви подчинят. Не се нуждаем от тях. Онова, от което се
нуждаем, са хора, изцяло потопили се в чистотата на любовта. И така, от любовта стигаме до друг въпрос – чистотата.
Много хора са говорили по този въпрос – че трябва да сте чисти, напълно открити и хората трябва да знаят всичко за
вас. Не мисля, че това е чистотата. Чистотата е това, което пречиства другите! Ако вие сте чист човек, тогава другите



ще бъдат пречистени. Трябва да бъдат пречистени! Да предположим, че имате определени представи за себе си,
мислите, че заемате много високо място в Сахаджа Йога, че сте изпълнен с любов. Може би всичко това е
въображаемо. Носи ли това чистота на другите? Вашата чистота пречиства ли другите? Може ли да ги пробуди? Могат
ли да бъдат Реализирани души? А след това, колко цените чистотата, силата на чистотата? На колко хора давате
Реализация? Или я пазите за себе си? Колко места посетихте, за да разпространите тази чистота? Чистотата трябва да
се разпространява. И без никакво съмнение, във вашата чистота трябва да осъществите това, защото тя е нещо
много, много силно. Чистотата е изключително силна. Може да не подейства на един – двама, няма значение. Те може
да са някакви много отвратителни, ужасни хора, няма значение. Но ще има ефект върху безкрайно много
чувствителни хора, които искат да станат Сахаджа йоги. Трябва просто да проверите – доколко хората ви харесват,
доколко впечатлени са от вас. Парамчайтанйа, тази всепроникваща сила на Божествената Любов, тече през вас,
защото сте чисти. Ако не сте, тогава ще спира на различни чакри и нещата няма да вървят. Чистота на характера,
чистота на любовта – какво означава това? Че обичате някого, защото има духовност! Обичате този човек, защото
има чистота и отивате на различни места, за да разпространявате чистотата сред такива хора. Един чист човек никога
не би създал проблем. Нечистият човек, всеки ден може да започва с този проблем, с онзи проблем и т. н. Така че
характерно за един йоги е да боготвори собственната си чистота и тази на другите. Истина е, че трябва да се
изправяме лице в лице със себе си всеки ден. Истина е, че трябва да се поправяме всеки ден. Истина е, че трябва
всеки ден да се поглеждаме отстрани, за да видим до каква степен сме осъществили това, което трябва, до къде сме
стигнали, какво правим в момента, какво сме направили вече. Така че разликата между гуру в миналото и днешните
гуру е, че предишните нехаеха дали дават Реализация на хората - това беше нещо типично за повечето от тях. Те се
интересуваха само от себе си, седяха си на някое хубаво място в Хималаите, далеч от цялата разгневена тълпа и се
наслаждаваха на себе си! Но вие трябва да споделяте това наслаждение! Смятам, че с това се отличава добрият Гуру.
Този, който не може да споделя, се грижи само за собствените си удобства или пък да кажем само за своя ашрам, или
за своето семейство, или пък за последователите, които има. Вниманието трябва да е насочено към целия свят! Сега в
Сахаджа Йога се е стигнало до такъв етап, че трябва да проявявате грижа за цялото човечество. Не само за себе си
или за няколко други Сахаджа йоги, или за по-голяма група Сахаджа йоги, а за целия свят. Какъвто и да е проблемът,
вие, хора трябва да го разрешавате. Но първо се отървете от вашите собствени дребнави проблеми. Получавам писма
от хора, особено от жени, в които пишат, че съпругът им бил еди –какъв си, че правел еди-какво си, децата страдали и
други подобни (Майка се смее). Сега вие сте Гуру! Което ще рече, че сте извисени, че сте силно заредени с духовност.
Защо трябва да се притеснявате за тези глупави неща? Съзнанието, че сте пречистена, чиста личност трябва да ви
направи много смирени. Противно на това – обикновено хората, ако са еди-какви си, стават много горделиви и имат
високо самомнение. Ако да кажем притежават някаква сила, те се променят по един начин, ако имат някакъв талант,
те се променят по друг начин, ако се открояват над останалите с нещо, те се променят по трети начин. Не се смиряват,
от това което имат, а се възгордяват извънредно много, стават нахални – това е много погрешно! Но вие, вие сте
Сахаджа йоги и не бива да поддържате нещо, което ще навреди на вашата чистота. Така че ако искате, може да се
наричате Гуру. Не е нужно да казвам изрично, че сте гуру. Но първо трябва станете ученици на самите себе си! Първо
трябва да се погрижите за себе си. Трябва да видите себе си: ”Имам ли нужните качества? Аз ли съм този, който може
да осъществи всичко това?” Цялата тази интроспекция във вас трябва да се прави чистосърдечно, с ясно разбиране.
Защото вие не сте инкарнации, които се раждат абсолютно чисти, а сте човешки същества и се издигате до новото на
тези инкарнации. Така че трябва да се пречистите, да се самонаблюдавате, да се погледнете отстрани и тогава да
разберете, дали сте Сахаджа йоги, притежавате ли красотата на чистотата и любовта? Тази любов не е относителна,
обусловена, ограничена, а е напълно като океан. И вие обичате да плувате в този океан, да се потапяте в този океан от
любов. В миналото гуру означаваше човек, държащ голяма пръчка. Той удряше всички. Ако някой си позволеше да
направи нещо нередно, те го биеха, удряха. В нашата страна имаше и гуру по музика, и други различни видове гуру.
Типично само за тях е, че те изцяло потискаха ученика, контролираха го, а след това го учеха на музика, понякога го
понапляскваха или нещо друго. Но в Сахаджа Йога е много различно. Дори и духовните Гуру, които бяха истинни, се
държаха по същия начин. Много грубо. Често те хвърляха камъни по такива хора. Тези гуру са правили какво ли не, но
намеренията им не са били в никакъв случай лоши. Аз обаче не харесвам метода. Ето една случка за човек, когото
считаха за велик гуру, а Аз отидох да го посетя. Трябваше да се изкачвам доста дълго, защото той живееше в малка
пещера. Когато стигнах там, той изгаряше от вътрешен гняв и правеше ето така (Майка клати глава ту в едната, ту в
другата посока). Валеше, така че цялата се бях измокрила! Влязох и седнах в малка му пещера. Тогава той дойде и ме



попита: “Майко, валеше. Обикновено мога да спирам дъжда, но ти не ми позволи да го спра. Защо?” Можех да му
отговоря: “Заради егото ти”, но не го направих. Казах му нещо много благо: “Виждаш ли, ти си санйаси и си приготвил
сари за Мен. Ако не се бях намокрила, не бих могла да приема сари от един санйаси”. Той просто се разтопи! Очите му
бяха пълни със сълзи и той падна в Нозете ми. Техниката на Сахаджа Йога е такава. Не гняв, отвращение, омраза.
Техниката е такава, чрез която вие изразявате любовта си. Ето такава е разликата между един Гуру Сахаджа йоги и
другите гуру, която трябва да се осъзнае. И дума не може да става да биете ученика си, да го глезите или да го
навикате. Любовта е най-силното нещо! Разбира се, съгласна съм, че тя няма ефект върху някои хора – забравете за
тях. Но тя въздействува върху повечето, защото Бог ни е сътворил от Своята любов и ние имаме способността да се
поддадем на тази любов и да й се наслаждаваме. Така че това, което трябва да направи един Сахаджа йоги, е да
разбере силите на любовта. Ако можете да ги разберете, тя ще се разраства във вас. Някои хора я притежават, други -
не. Опитайте се да осъзнаете, че Прамачайтанйа е единствено и само силата на Божията любов, или можем също така
да кажем на Майчината любов! Тази сила работи по такъв пракрасен начин, така незабележимо, че вие наричате това
“чудо”. Защото не можете да видите как Тя работи. И тъй, първото и най-важно нещо е да се опитате да развиете
чувството любов в себе си. Разберете я. Има един въпрос, който винаги е бил погрешно разбиран. Чистата любов
може да бъде разбрана много лесно – тя ви дава радост, помага на други да се променят към по-добро, работи по
много фин начин. Сега се опитайте да си спомните момента, когато дойдохте в Сахаджа Йога, как получихте
Реализацията си, как започнахте да израствате. Тези неща са като семената на любовта в нас, които поникнаха. Бавно
и постепенно започнаха потоците от благословии на любовта. След това започнахме да и се наслаждаваме, да я
разбираме. Сега на този етап, когато ние сме на прага да станем Гуру и вече сме Гуру. Трябва да бъдем въплъщение на
любовта и нищо друго. Теорията, която Аз ви представям, е много по различна. Никой от онези, които вече са приети
за гуру навсякъде, не би я приел. А познанието, познанието, което ви дават, е това за много фините неща. Цялото
Познание, което получавате в Сахаджа Йога, вече е било казано от тези гуру преди много време. Един е казал едно,
друг – друго, трети – трето... Но познанието в цялостния му вид, пълното познание за вашето същество, чакри и пр.,
които знаете, сега е във вас. Това е Истината. Вие притежавате пълното фино познание, което никой преди това не е
имал. Може би защото тези гуру не са искали да го дадат или пък самите те не са го имали. Цялото познание в
Сахаджа Йога е просто, много фино и е истинно. И така, след като го имате в себе си, то не бива да е само умственно,
но и духовно. А за да го направите духовно, трябва да обичате! Когато обичате другите, започвате да работите върху
тях. Тогава чрез познанието си откривате, че нещо не е наред с този човек. Какво не е наред? Той има блокирана тази
чакра и тази чакра... Значи комбинацията е такава, това е... Един Сахаджа йоги обаче не се ядосва на този етап.
Опитва се да излекува човека. Да го направи по-добър. Не казва: “Ти си много лош, ужасен си.” Не, не. Той приема
предизвикателствотото: ”С моята чиста любов мога да лекувам”. За него е толкова просто – а не като някякъв доктор
или друг голям специалист, който идва и първо пита за своя хонорар, а след това ви взима парите. Нищо подобно. Той
(Сахаджа йоги –б.пр.) знае какво не е наред във вас и знае как да го излекува. Това и прави. И така, вие не се
страхувате. Освен това и този човек, който е с вас, също не се страхува поради вашия нрав, поради вашата природа,
която се отразява и в начина, по който се справяте с пациента, по който говорите с човека, дошъл да познае истината.
Вие му давате също така и Истината. Учите го и какво представлява тя. А истината е много проста – вие сте Духът!
Това е истината, разкрита на висок глас пред другите. Така давайки Реализация на друг човек, вие самите осъзнавате,
че това което сте направили, е да му дадете самата Истина, цялата истина. Знам, че в тези дни хората намират, че е
много трудно да отделят време за Сахаджа Йога, за разпространяването на Сахадажа Йога – те се занимават с
почивки. Независимо от това, въпреки всичко, което се случва, Аз съм напълно сигурна, че с огромните сили които
притежавате, наистина ще имате изключителен, много голям успех. И този успех ще доведе до осъществяването на
картината на бъдното, която виждам – спасяването на хората по целия свят! Нека Бог да ви благослови!
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Наваратри Пуджа Лутраки, Гърция – 21 октомври 2001 г. Днес сме се събрали тук, за да направим пуджа на Деви. Тази
пуджа беше изпълнявана многократно и Деви беше помолена от Девите (Божествата) да ги спаси от тиранията на
злите хора. Днес също имам чувството, че сега сме попаднали в странна ситуация – мисля, че има хора, които сами по
себе си са демони, а също и такива, които са хипнотизирани от тях - които се опитват да правят нещо, което никога не
би трябвало да правят. Но те не знаят, че всичко има своята кулминационна точка. И тази точка е достигната, когато
всички добри хора, особено Сахаджа йогите, следва да насочат цялото си внимание за разрушението на такива
ужасни личности като Махишасура. В онези дни беше много просто, защото демоните дойдоха като демони и можеше
да се види, че са такива - цялото им поведение доказваше, че са демони. Защо го направиха? Защо бяха жестоки?
Защото така наречените ”човешки същества” - каквито те не са в действителност - са по природа дяволски и те искат
да сторят нещо, с което да могат да унищожат човешките същества и добрите хора. Очевидно е, че е дошло тяхното
време да бъдат разрушени. По никакъв начин не бих могла да бъда срещу исляма или дори да критикувам Мохамед.
Той беше божествен, без съмнение, и се опита да върши Божествена работа. Но извън нея се появиха глупави хора,
които приеха дяволските. Ще бъдете изненадани да узнаете, че в исляма има седемдесет и четири групи! Те казват:
“Ние следваме една религия”. Но не е така. Освен тях, има някои, които са наистина зли хора и наричат себе си с името
девбандхи, защото това е място в Индия, и също са наричани уахаби. Аз ги познавам отдавна, защото в бащиния ми
дом имахме много мюсюлмани, които работеха като готвачи, шофьори, слуги. Тези уахаби са много интересни хора,
защото не вярват дори в Мохамед. Ако им кажете, че Мохамед е казал това и това, те отговарят: “Не, ние не вярваме в
Мохамед”. “ Тогава в кого вярвате?” “Ние вярваме в Аллах”. “ Срещали ли сте Го? Виждали ли сте Го, та да вярвате в
Него?” В цялото им поведение имаше жестокост, която беше вродена, много жестокост и когато баща ми да я видеше,
той им казваше да напуснат. Защото те винаги действаха зловещо и така се отнасяха към другите. Никога не съм
мислила, че нещата ще достигнат до това състояние. Те бяха предимно от Афганистан, представяте ли си, повечето.
Разбира се, те измъчваха също и други афганистанци. Където и да отидеха, техният специалитет беше голямата
жестокост. Не всички афганистанци - съвсем не - а някои от тях. Те дойдоха в Индия от Афганистан и има различни
видове афганистанци. Някои от тях бяха много мили, приятни, услужливи, много хубави хора. Но други бяха
изключително жестоки. В началото не разбирахме какво е това. Но тъй като баща ми беше образован човек и
познавач на исляма, той ни каза: ”Те не са ислямисти. Наричат себе си уахаби и не са ислямисти”. Днес мога ясно да
видя това. Не че в други религии или групи няма лоши хора, но тези уахаби тайно създаваха различни групи. Те не са
много. Ето какво ми каза Моят баща: “Един ден те ще станат много експлозивни и биха могли да се опитат напълно да
разрушат света.” Отначало не можах да разбера, защото в крайна сметка те изглеждаха само като човешки същества.
Но той ми каза: “Те са напълно маскирани и веднъж започнат ли с тяхната жестокост, няма да знаеш какво да
правиш”. В нашата страна имахме един окупатор наречен Мохамед Шах Дали (мюсюлмански нашественик – бел.пр.).
Той беше изключително жесток човек, невероятно жесток и дори избиваше мюсюлманите, защото неговата идея
беше, че не бива да почиташ Мохамед, защото Той е казал: “Аз не съм божествен”. Аз казвах същото, за да се спася от
глупави хора. Години наред трябваше да казвам: “Аз не съм божествена”. Но когато хората почувстваха Моите
вибрации и всичко останало, те повярваха. Онези, които повярваха в Мохамед, никога не бяха разбрани от онези хора.
Те са много, много жестоки и тъй като не вярват дори в Мохамед, не можете да спорите с тях за нищо, не можете да
обсъждате с тях какво е написано в Корана, защото те не вярват в Корана, не вярват в Мохамед, а в Аллах. Бог знае
откъде имат връзка! Странно е как постепенно започнаха да хипнотизират - така например, имаше ужасни гуру, които
идват като такива и хипнотизират. Виждали сте такива хора – хипнотизиращи другите. Толкова много от тях бяха
разобличени и още толкова ще бъдат. Това бяха хора, интересуващи се главно от пари, трупащи пари в името на
религията. Но по това време хората не виждаха техните жестоки методи и тяхната жестокост. Тази жестокост започна
да нараства. Знаете, че сме ходили до светеца Низамудхин. На това място само Аз открих, че има медресе – медресе
означава “училище”. И в него те приемаха малки деца. Само бог знае как всичко беше планирано толкова добре - имам
предвид, не мога да кажа, но само в Делхи има 120 медресета. Никой не знаеше на какво ги учат там, как ги
хипнотизират, по какъв начин го правят. Случи се, че веднъж отидох на това място – Низамудхин - и там срещнах хора,
които пееха песни и т.н. В тях открих истинско чувство на любов. Те всички почувстваха дълбоко Моята любов и
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започнаха да идват в Сахаджа Йога. Аз не знаех, че на това място има медресе. Попитах ги: “Защо вибрациите тук са
такива, Низамудхин беше един аулия (светец – бел.пр.). Защо това място няма добри вибрации?” Между впрочем,
получавах много лоши вибрации. Тогава те ми казаха:” Майко, тук има медресе”. Сега, вижте как работи злото.
Нормално злото работи така - като отива и създава някакви групи, някакви войни и убива хора. Те бяха малко, но
жестокостта беше тяхната религия. По какъвто и начин да живееха, искаха да бъдат жестоки. В онези медресета
имаше хора, които ги учеха как да бъдат жестоки, как да мразят. Така започна ”обучението по омраза”, така добре
втъкано в тези медресета по целия свят. Сега, както знаете, Пакистан и Индия непрекъснато воюват. Но този път
Пакистан разбра: “Ако се бием с Индия по този начин, ще бъдем наричани терористи”. Затова те казаха: “Не, в нашата
страна няма да има тероризъм”. Но самите те - и този нов господин (президентът Мушраф, бел. пр.) – са глупави,
изпращайки около 65 учени и посланици в Афганистан да се обучават в тези медресета как да бъдеш жесток. Можете
ли да си представите?! Да преподават ненавист?! Естествено, има много мюсюлмани, които не са такива, но ако не
почитате Мохамед и се предполага, че сте мюсюлманин, в какво ще се превърнете? И така, всички тези грешни идеи
се разраснаха и ислямът се раздели на много групи. Това - добре, но да има такъв вид група, която е срещу цялото
човечество, беше най-опасният план! Не зная колко мюсюлмани също знаеха за това. Те разпространиха тези
медресета по цял свят и хората, излизащи от тази институция, станаха много, много жестоки. Първата жестокост беше
спрямо жените. Жените бяха третирани с такова презрение, без абсолютно никакво уважение. Това само по себе си
показва, че няма кой да ги контролира. Това не е писано в Корана, не е описвано от Мохамед. Той каза: ”Бог е
милостив, Той дарява мир”. Всичко, което направи, беше напълно божествено, без съмнение. Но начинът, по който
някои от тези хора взеха страната на сатанинските сили, доведе до неразбиране на исляма от хората. Ислям означава
“да се отдам”. Тези, които са отдадени, сте вие хора. Отдаден означава този, който е скъсал с похотта, алчността и
всички тези врагове, и е над обикновените хора. Друго нещо беше много интересно да се отбележи, че Мохамед е
казал: “Във времето на Възкресението ръце ви ще говорят”. Той ясно каза това. Естествено, тъй като то беше написано
на изцяло поетичен език, хората можеха, ако поискат, да го изопачат. Но Мохамед никога, никога не би могъл да
каже…(кратка пауза). Много шокиращо е, че в днешни времена хората са възприели толкова изкривени идеи.
Причината за това е, че са развили устойчивост към тях. Евреите развиха такава устойчивост. Тази омраза е
отговорна, омразата между двете страни. Бих казала, че сега това са две различни…(кратка пауза )…толкова е
очевидно. Сега в Сахаджа Йога вие вярвате в пълното, невинното, в обикновеното съвместно съществуване. А онези
хора вярват, че определено има различни групи хора…(кратка пауза)… Сега каква е нашата отговорност? Какво би
трябвало да направим ние? Преди всичко, трябва си правим интроспекция. Да предположим, че сте роден хиндуист.
Трябва да седнете и да откриете дали мразите някого, защото той е мюсюлманин. Вие не можете да мразите! Не
можете да мразите някого, защото той е мюсюлманин. Защото ако сте мюсюлманин, защото ако сте отдаден, как
можете да мразите някого? Ако сте отдадени, ако сте посветени на Божественото как, тогава, можете да бъдете срещу
Божественото? Тези заблуждаващи идеи трябва да бъдат отхвърлени. Да предположим, че сте хиндуист - тогава
нямате никаква право да мразите когото и да било! Определено е така! Думата “хинду” идва от река Синдху, защото
Александър Македонски не можеше да каже “Синдху”, а казваше “хинду”. И оттогава много хора придобиха тази
ужасна омраза в Индия. Но жестокостта не беше цел. Тя беше спасителната точка. Те не искаха да измъчват хора.
Затова тази склонност да се измъчват или мразят хората има други източници. И това е, както можете ясно да видите,
че те открито мразят. Да мразиш е много лошо качество. Едно от най-опасните неща е омразата. Затова всички вие
трябва да знаете…(кратка пауза)… добре. Сега ние имаме…(дълга пауза)... За Мен е много болезнено, че ние, човешките
същества, мразим другите, когато знаете, че любовта е толкова поразително, красиво чувство. Защо тогава се
обръщате към омразата? Защото хората са ви впечатлили, казали са ви лъжи - затова мразите. Какво постижение
само! Първо, да бъдеш човешко същество, а след това да бъдеш личност изпълнена с омраза! Вече не знам какво ще
последва! В онези дни беше естествено за Богинята да убива. Тя убиваше такива хора...(дълга пауза )... Много тъжно е,
че Бог е създал човешките същества от амеба до това ниво. И как можем да мразим някого?! Ето това се случи!
Разбира се, сега Сахаджа (Йога) е различна. Сахаджите знаят как да се наслаждават на Любовта. Те харесват това. Те
му се радват. Можете да го видите. И ако по някакъв начин вие хората успеете да преодолеете тази омраза - някак си,
по някакъв начин- с вашата собствена сила на волята, отричайки и не подчинявайки се на всичко, което бе казано на
човешките същества, сигурна съм...(дълга пауза)... Много трудно ще бъде на тези хора, дошли на земята, преминали
през всякакъв вид обучение, пожелали да подобрят условията, общуването си, приятелствата да паднат до дълбините
на омраза... (дълга пауза)... Сърцето ми просто плаче. В какво време съм дошла на тази земя, където трябва да гледам



човешките същества мразещи се помежду си. Те говорят за “любов” и “омраза”. Това е много сериозно, вие, които сте
децата...(кратка пауза)... те ще свършат така...(дълга пауза)... Искам да кажа, че вече имам опит, че ако ви кажа, ще
бъдете шокирани. Как хората пропаднаха толкова дълбоко до дъното на злото. Имаме знанието да разбираме себе си.
Мразим ли някого? Приемаме ли идеи, които не би трябвало да имаме или да правим неща?...(кратка пауза)... Имате
ли такива неща във вас? Просто ги открийте! Мразите ли други хора? Идеите напълно развалят човешкия ум. Идеите,
които са изцяло като животинският инстинкт, въобще не са добри за човешките същества. Но това е, което се случва и
продължава да се случва...(кратка пауза)... Ако сте беден, добре, но мразейки не ставате богат. Ако изпитвате някакви
затруднения, тогава ваша отговорност е да ги преодолеете, а не да просперирате благодарение на тях. Всичко това
трябва да свърши. Изненадващо е, че изобщо не се интересуваме какво правим. Да, вие трябва да имате вярно
усещане и разбиране накъде отиваме. Ако имате погрешно разбиране за някого, по-добре го изхвърлете, напълно.
Някой се опитва да ви притеснява, добре. Но нямайте лошо отношение към такъв човек. Много изненадващо е как ние
никога не виждаме тези неща - колко грозни са и колко странни, как разрушават нашата личност. Вие може да сте
способни да коригирате някои хора...( дълга пауза )... Аз никога не осъзнах как всички наши дейности като Сахаджа
йоги бяха толкова важни! Трябва да отделяме толкова много време. Не да се занимаваме с безсмислени, с
повърхностни неща, а с нещо сериозно, което е вътре в нас или напротив - да се освободим от повърхностните и
безсмислените неща. Ако Аз ви попитам: ”Колко хора мразите?”, може да кажете “Двадесет” и...(дълга пауза)...
Виждате ли, цялата тази атмосфера във всичко това, ме изпълва с такова разкаяние, че просто не знам какво ние,
Сахаджа йогите, ще правим. Какви са техните планове? Моля ви, бихте ли погледнали вътре в себе си и помислили
каква съзидателна работа вършим ние и каква разрушителна сме извършили. Имате нужда от голям шок, за да
разберете това. Аз харесвам начина, по който провеждаме програми и пуджи, и всичко останало, но ако запитате
Моето Вътрешно Същество, зная, че То е много, много нещастно, много болно. В това време, какво трябва да правите
като Сахаджа йоги...(кратка пауза)...като Сахаджа йоги, най-минималното е да насочите напълно вниманието си. И
тогава трябва да кажете на всички...(кратка пауза)...Вижте, проблемът в Сахаджа Йога е, че всички вие започвате да
се наслаждавате на себе си и тогава не виждате какво се случва наоколо. Трябва да ви кажа, че сега Аз съм по
средата на война между мита...(кратка пауза)... Това е едно място, то е – не знам какво да кажа- това е (което е) вътре
в нас, където ни дебнат някакъв вид слабости, които ние не се опитваме да преодолеем...(кратка пауза)... Сега бих
искала да ви помоля, всички вие да медитирате върху себе си и да видите за себе си какво не е наред... (кратка
пауза)... Това е голям шок, а какво могат да направят Сахаджа йогите, за да го преодолеят? Какво могат да направят,
за да разбият тези ужасни начини на човешки живот? Това е възможно със Силата на Любовта - вие можете да се
справите! Но трябва да развием тази сила в сърцата си. Помислете за това! Това е голям урок сега за всички нас - да
видим за себе си наред ли сме. Или продължаваме да мразим другите? Каква е функцията на нашият ум - да мрази
или да обича? И ако тази любов ви просветли, ще се изненадате - ще бъдете такава огромна сила за Мен. Аз не мога да
се боря с всичко това сама. Трябва да имам хора, които истински да развият тяхната любов - и нищо друго! Това е
едно от предизвикателствата днес за всички нас, за всички Сахаджа йоги по целия свят. Това не е само битка между
вярващи и невярващи, не само между Сахаджа йоги и не- Сахаджа йоги, но битка, в която всички сме едно и ще се
преборим. На всяко едно ниво трябва да бъдем много по-фини. Много важно е да погледнем в същността на нещата
днес - също ли сме част и частица от злото, което действа? Или ние сме свободни от него и готови да се бием с него?
Това е голяма битка и Аз се надявам тя да бъде окончателната. След нея няма да има повече жестокости срещу
човешките същества, нито повече битки, защото тя е между ракшасите и нас самите. Тя не е “обикновена”. И това
трябва да бъде обяснено също на онези, които поддържат злите сили. И още нещо, което може да ми кажете: “Майко,
как ще разберем кои са против и кои не са?”. Но вие сте знаещи, вие сте Сахаджа йоги, знаете кои са на грешната
страна. Аз зная, че Сахаджа йогите могат да спасяват и могат да насочат по правилната пътека на познанието и
любовта. Но бъдете внимателни с пропагандата на злото, която продължава. Искам да докосна най-дълбоката част на
вашите сърца, която да помири...(кратка пауза)... Сигурна съм, че можете да разберете размерите на опасността, която
дебне! Може би няма да останат никакви човешки същества, може би няма да останат никакви деца. Защото ако неща
от този сорт победят, ще бъде много трудно, много трудно...(дълга пауза)...Цялото ми съществувание се започва да се
тресе, разтърсва се. Всички вие би трябвало да погледнете във всяко кътче, във всеки ъгъл на живота - къде
продължават тези разговори? Къде са хората, говорещи за жестокости? Какво става?...(дълга пауза)... Каквото и да
мисля...(кратка пауза)... не е едно, не са две, то е за всички нас...(дълга пауза) ... Битката, която Аз водя, е от много
сериозен характер, без съмнение. Но ако всички вие можете да се биете колективно, колко много ще можем да



извършим!...(дълга пауза)... Всички Мои усилия, разбирания, сили, всичко сега е във вашите ръце и това е, за което
трябва да бъдете подготвени. Не само четейки нещо или говорейки за това, а трябва вътре в себе си да съградите
силата на любовта. Сигурна съм, че с отварянето на Сахасрара ще го направите. Но опитайте се да прочетете нещо, да
разберете нещо със Силата на Любовта. Това е много дълбок въпрос и когато говорите за това, наполовина Аз съм
вътре, наполовина - отвън. Трябва да ви кажа обаче, че всички вие трябва да развиете това и само тя (Силата на
Любовта) ще образува много силна опозиция на “злите сили”, както ги наричат... (кратка пауза)... Моите пълни
благословии са върху вас и искам индивидуално от всеки един от вас да изработи това. Колко хора обичате, колко
хора...(кратка пауза)... Това трябва да откриете. Надявам се, че вие хора разбрахте какво искам от вас да
направите...(кратка пауза)...Идва нова генерация ...(дълга пауза)… Всички вие, всички вие сте в Моето Сърце, Аз ви
обичам много и искам вие хора да дойдете като войни и да се биете заедно с Мен. Казаха ми също, че има някои хора,
които образуват групи - изключително негативно отношение! Днес това, от което имаме нужда, е пълна солидарност.
Затова, ако видите такива хора, кажете им да се държат както трябва! Няма полза да ги правим Сахаджа йоги. Аз съм
сигурна - и това е наистина почувствано със сърцето ми - в моето желание, че вие трябва да станете наистина войни на
любовта и мира. Защото това е, заради което сте тук, заради, което сте родени. Така че, наслаждавайте се на себе си!
(Шри Матаджи прави намасте.)
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Пуджа за Дивали  Лос Анджелис, САЩ – 18 ноември 2001 Днес е много, много важен ден, бих казала, когато злото
беше надвито [аплодисменти] – злото, което разпръсква силите си навсякъде само поради два фактора. Единият е, че
нямате познанието, все още сте слепи и следвате неща, които не са правилни, но вие мислите, че са могъщи. Тази
илюзия не създава само проблеми, но и абсолютно разрушение. Така че посрещнахме едно голямо
предизвикателство, без съмнение, но то беше лесно разрешено. То се основаваше изцяло на погрешна основа, просто
за да създаде проблем. Проблемът беше създаден преднамерено и никой не би могъл да си представи, че ще бъде
решен толкова лесно и толкова бързо. Моето желание беше да го приключим преди Дивали. И това се случи.
[аплодисменти] Също поради невежеството хората правят много неща. Всеки, които следва някаква религия или нещо
подобно, го прави само защото не осъзнава истината. Хората са невежи относно постигането на истината и са се
вкопчили във факта, че знаят всичко. И в резултат на това има толкова много разпокъсаност, толкова глупави хора,
които биват напълно съсипани от невежество. Идвайки в Сахаджа Йога, на вас ви става известно цялото познание –
много фино познание – много фино. Това не е повърхностно познание. Много е фино и тъй като е неизвестно за
другите, те попадат на погрешния път на невежеството, бих казала, и се опитват да се противопоставят на хората
правещи добро. Но над всичко е силата на Бог. Целият този театър се разиграва, за да докаже съществуването на тази
велика сила. Всичко това става така добре, а за вас – всички Сахаджа йоги - е велико постижение, че можете да
видите играта. Много хора, които са постигнали така наречения успех не могат да го видят, но вие можете, защото сте
наблюдатели. Въпреки че целият свят е част и частица от този театър, вие сте извън него и можете да го видите
толкова ясно. Каквото и да се е случило, никой не би могъл да повярва, че то приключи преди Дивали. И това си
върви, както и глупостта, която е създадена, а вие също понякога си мислите нещо, че толкова глупаво би впечатлило
останалите. Впечатлението не е най-важното. Ако се вгледате във всички тези хора, които загубиха, какво
впечатление са изградили те? Тях ги имаше, за да създадат у всекиго страхотно впечатление, да покажат, че уж са
велики войни и бойци. Но всъщност какво впечатление са създали те? Дали сте реализирани души или не, те могат да
видят, че това е чудо. Чудо е как се получиха нещата. Сега започна новият етап. Пред всички вас се явява откритото
предизвикателство да доведете хората до просветление. Хората сега не са толкова невежи. Не са толкова заблудени.
Напротив, намирам ги толкова променени. Тяхното отношение към истината се е променило и те разбират, че зад
всичко това има истина - зад всичко, което са знаели. Това е много важно, защото ако човек започне да мисли, че
едно нещо е истината, той просто се лепва за него. На всяка цена, каквото и да се случи, той ще продължава да се
придържа към това. Не би бил способен дори да провери дали това е истината или не. Животните могат. Как? Защото
имат вродената способност да подушват злото, интуитивно. Ние не можем. Човешките същества не могат. Ако има
някакъв лош човек, едно куче би го лаело. Иначе би се засилило към него и би го повалило на земята. Би направило
всичко, което в нормална ситуация не се прави. Как то е развило тази си способност да открива кой е крадец и кой не
е? Ние имаме по-висше съзнание. Мислим за много неща, за които животните не могат. Разбираме много неща, които
животните не могат. Ние готвим храната си, те не. Но си мисля, че понякога сготвяме и мозъците си! [смях] Защото
начинът, по който хората се държат и се опитват да избегнат истината чрез егото си, е изненадващ. Всичко, което се
случва, е един театър - както ви казах - но по-добре е да го изучите както трябва и да го приложите към себе си, за да
видите дали и вие сте част и частица от този театър. За това ще трябва да се издигнете повече! Ще трябва да
израствате все повече и повече над вашето его и суперего, над обусловеностите и от това ниво да се наблюдавате и
да видите себе си - “Какво е това? Защо правя такива неща? Защо вниманието ми е такова? Каква е главната причина
за това да съм обладан? Или за недоразуменията с мен? Защо приемам погрешни неща?” В мига, в който започнете да
виждате това, ако откриете дори и най-малката частица от подобни глупави разбирания в себе си, тогава ще можете
да простите и на хората, чийто мозъци са абсолютно промити – с абсолютно промити мозъци - и са правили всичко
под влиянието на това. Както и сега вие сте израснали доста по-високо от всички тези хора и сте доста по-осъзнати
личности от всички тях. Така че трябва просто да разберете това положение и тогава ще можете да простите всички
грешки, които те са допуснали. А за хората, които са действително лоши, не бива да се тревожите. Това е работата на
Божествената сила - да ги разруши. Но наблюдавайте себе си и вижте за себе си дали откривате у вас някаква
подобна идея, някаква все още витаеща идея, дали се опитате да изчистите огледалото така, че да видите цялостния
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си образ и се опитайте – можете - тогава се опитайте да го изчистите. Много е важно да изчистите себе си. Има хора,
които са направили много погрешни неща – тях просто ги съжалявам. Ако са вършили погрешни неща, тяхна
отговорност е да видят какво са правили, защо са го вършили, какво е нуждата да го правят. Цялата интроспекция ще
заработи толкова добре и тогава вашите истински сили ще се проявят – силите да давате Реализация, силите да
разбирате проблемите на страната си и на целия свят. А щом веднъж почувствате, че сте воините, които ще се борят с
тези проблеми, щом имате отговорността да се борите с тях, тогава нещата ще се оправят. Не можем да оставим
всичко на Божествената сила. Трябва да използвате Божествената сила и трябва да го извършите, защото вие сте
воините на Божествената сила. Разбира се, с тази красива идея започвате да пречиствате себе си. На вас не ви е
необходимо да знаете всичко - като как стават нещата и защо се случват, как се получават. Това не е ваша работа. Вие
сте войни, така че просто трябва да се борите, да преборите невежеството – вашето собствено и това на другите.
Защото повечето войници се провалят заради егото си. Когато се провалят, имат други препятствия в умовете си. Не
трябва да има никакви спънки, напротив трябва само да се стремите напред и да знаете, че изобщо няма никакви
пречки. Само един мит е, че има препятствия и вие не можете да се справите. Не е лесно да се издигне човешкото
съзнание, защото изглежда сякаш има малко разстояние, което трябва да се прекоси, но всъщност не е. Не е. За някои
хора понякога е много трудна задачата да излязат извън “банданите” на Агйа. В това отношение открих, че някои от
вас се провалят. И за това най-доброто нещо е да интроспектирате. Когато мислите, че винаги сте прави и всичко ви е
наред, най-добре е да интроспектирате: “Върша ли всичко правилно или грешно? Как работя за своето подобрение?”
Илюзията е тази, че понякога си мислите, че се справяте много добре. Да речем, в нашата Сахаджа Йога има хора,
които са доста “настъпателни” – ще излязат напред, ще направят това, ще свършат онова. Но вътрешно каква е целта
им? Причината е хората да ги видят, че те вършат тази или онази работа. А причината трябва да е да станете способни
да виждате себе си отвътре. Вие трябва да видите какъв е проблемът вътре във вас и тогава ще можете много добре
да разберете, че сте били от голяма полза за себе си и за другите. Например, ако има една много висока сграда,
всички сгради близко около нея могат да паднат вследствие на земетресение, но именно тази сграда ще остане да се
извисява. Причината е, че тя е построена на много солидни основи. По същия начин, ако Сахаджа Йога е съградена
върху много здрава основа, никой не може да я разруши, никой не може да я изкриви. И всеки човек ще трябва да
прави точно това. Например, някои хора Ми казват: “Знаете ли, вашите Сахаджа йоги са еди-какви си и много се
хвалят?”. Аз отговарям: “Така ли? Това не мога да повярвам, не биха могли да са такива – казвам. – Бих желала да се
срещна с тях, които и да са.” Тогава отвръщат: “Не, Вие самата можете да откриете кои са и защо се държат така.”
Казва им: “Самата Аз знам всичко, но искам вие да знаете всичко.” Да търсите грешките на другите е хубаво, а и е
доста лесно, но открийте собствените си грешки! Какви са нещата, които ни разпокъсват? Това е най-добрият начин да
усъвършенствате вашето съзнание. Също когато се качвате в кола, трябва да знаете пътя. Ще трябва да знаете как да
шофирате. Трябва да видите какви са проблемите, но вместо това си мислите, че сте върхът! Това няма да подейства.
Днес имаме велико събитие, бих казала, празнуваме Дивали, което е нещо много, много радостно. Но тази радост не е
само за нас самите – тази радост е за целия свят! Ние трябва да работим за целия свят. Работим за себе си, за
работата, за парите си, за каквото и да е, но какво правим за другите? Това трябва да видим за себе си. Много е важно.
Само такива хора са от полза за Сахаджа Йога, защото проявяват загриженост, съпричастност, правят нещо за
другите. Когато светлините горят, то е за да носят щастие и това ни носи огромна радост. Те изгарят телата си, за да
ви донесат щастие. Те са тези, които би трябвало да ни научат, че самите ние трябва да правим нещо, за да доставим
наслада на собственото ни по-висше съзнание. Всичко това ще проработи, сигурна съм. Освен това се опитвам да дам
най-доброто от себе си, за да накарам тези светлина да не е колеблива, а пълна с ентусиазъм. Тя е там. Вие сте тези,
които горите от желание да напълните вашите стомни. Можете да го сторите. Не Моето силно желание ще ви помогне.
Така че дори и да искате да получите пълната картина за вас самите, ще трябва да се откажете да се идентифицирате
със себе си, в противен случай никога няма да узнаете какво не е наред с вас. Ако твърде много се идентифицирате
със себе си, няма да можете да се издигнете. И сега, щом е така, каква е целта в крайна сметка? Каква е целта на
живота ни? Ние трябва да променим целия свят до една мирна основа. Да променим себе си - разбира се - е велико
нещо, без съмнение, но променяйки и другите, ще спрем всички проблеми на света. Ако всички хора на света станат
добри хора, Сахаджа йоги, тогава можете ли да си представите какво би станало?! Помислете за мечтата, която имам,
да променим всеки един човек, и можем да променим, и да ги превърнем в добри хора. Ако не са трансформирани,
хората са като свещ без пламък. Ако са способни да се трансформират, тогава трябва да опитаме всички методи и
начини това да стане. Сигурна съм, че много скоро ще дойде ден, когато ще кажете: “Майко, сега сме в пълна



безопасност.” Не мислете за миналото и за проблемите от миналото. Сега сте ги превъзмогнали. Просто се
наслаждавайте на себе си. И имайте вяра в себе си и изработвайте нещата. Сигурна съм, че това ще стане скоро.
Много бързо ще стане. Това е ваше желание, а и вашият начин за действие, вашето горещо желание да го постигнете.
Истинските ви вълнения трябва да бъдат как можете да трансформирате даден човек. Бихте могли да
трансформирате всеки. Нали знаете, казвате на един човек, а друг го последва. Също когато дойдохме със самолета,
открих на летището толкова много хора, които протягаха ръцете си към Мене ето така. Казах си: “Кои са тези хора? Не
са Сахаджа йоги.” Бяха видели някого – не можах да ги попитам какво се беше случило – но всички ми казаха:
“Чувстваме хладния полъх по ръцете си.” Не знаеха нищо за тази личност. Не знаеха нищо за Кундалини, нищо. Тогава
откъде идваше този хлад? Основно те бяха там за да получат своята Себереализация, от нас се иска само да им
предадем идеите си. Да им предадем любовта си. Вместо да се дразните от тях, по-добре им дайте шанс и ще се
смаете колко горещо желаят да се променят. На тях им е омръзнало от изкуствените неща, които имат. Сега с това е
свършено. Ще се смаете колко много от тях са ви чакали да им дадете Себереализация и да им позволите да
празнуват тяхната Дивали с вас. Радвайте се на Дивали. Дивали не може да я празнувате само с една свещ. Трябва да
имате още и още свещи. А вашата работа е това. Ще го направите единствено със собствената си свещ. Тя е ваша
собствена и може да просветли всекиго. Тогава защо не я използвате – на всяка цена, на всякъде! Срещнах едни
Сахаджа йоги. Попитах ги: “Какво правите?” Те отговориха: “Ами, нищо.” Изненадах се: “Нищо? Нищо не сте правили?”
А те – “Не, нищо.” Тогава каква е ползата от получаването на Реализация? Щом не сте правили нищо, значи не искате
да давате Реализация на никого, не искате да разговаряте с никого. Толкова ли се стеснявате от това? Тогава срещнах
друг, който Ми каза: “Майко, току-що се връщаме от програма”. “Как така сте окъснели толкова?” “Защото ни казаха, че
има бомбена заплаха.” “Така че чакахте отвън ли?” “Да.” “Колко души?” “Всичките. Чакахме хиляди. Нямаше бомба,
казаха че няма бомба. Така че влязохме вътре и всички получихме Реализация.” “Но вие си бяхте реализирани души?!”
“Не, получихме нашата Реализация, че понякога също трябва да чакаме, а сега сме убедени, че никой не може да ни
нарани, никой не може да ни тревожи, да има надмощие над самите нас. Само сами можем да си го причиним.” Така
че отново ще кажа: интроспекцията е особено важна в Сахаджа Йога. Когато вътрешната светлина я има, вие трябва
да се грижите за нея. Бях изключително щастлива да чуя от много хора, че са почувствали благословиите на Дивали.
Но виждате, вчера имахте този дъжд от падащи звезди – колко навреме се появиха. Никога не се е случвало, в
историята на света това никога не се е случвало. Защо вчера се появи метеоритният дъжд и се опита да придаде ново
значение на това явление? Това е едно време, за което - бихме казали - дори природата знае, а и ние би трябвало да
знаем, че това е време за нещо специално. Обикновено получавам писма за хора, които са болни и чиито родители са
болни, или техните еди-кои си са болни, все такива неща. После нечий брак е разрушен. След това друг пък имал деца
и те били болни – имам в предвид, че някои все имат такива глупави проблеми. Причината е, че те самите – тези,
които пишат - не са реализирани души или може би са наполовина, защото сами биха могли да си кажат: “Защо пък да
пишем на Майка? С това можем да се справим и ние самите!” А вместо това би трябвало да пишат какво са
постигнали, как са постигнали много, как са получили любов от другите, как са утвърдили Сахаджа Йога в малки
селца. По-добре е да пишете за всичко това, вместо “Майка ми е болна, баща ми е болен...” Всички тези роднински
връзки продължават да ви убиват. Така че няма вече “моят брат, моята сестра”. Само Сахаджа йогите са ваши братя и
сестри. Или имате някаква братовчедка и на нейния братовчед – братовчеда, до безкрай. Хубаво, нека. Това не е ваша
работа. Не трябва вие да се занимавате. Дори преди да дойда, получих подобни писма. На нечий си братовчед
братовчеда, такива работи. Така че попитах жената: “Защо през цялото време пишеш всички тези неща, за този и за
онзи братовчед?” Тя каза: “Майко, опитвам се да разпространявам Сахаджа Йога.” “Как?” “Понеже ако те бъдат
излекувани, след това ще дойдат в Сахаджа Йога.” Това не е начинът, по който искаме да разпространяваме Сахаджа
Йога. Това изглежда като рекламиране или нещо подобно - първо да излекувате някого, та после други да дойдат в
Сахаджа Йога. Ние просто не желаем да идват такива хора. Не искам да наранявам, но искам да дам кураж и
разбиране, а и мъдростта. Какво, защо сме тук ние, Сахаджа йогите? Само за да излекуваме цялата си рода ли? Може
би са болни заради грешки, които са допуснали. Вместо да обръщате внимание на подобни хора, би трябвало да
обърнете внимание на себе си и на вашето израстване. Трябва да уважавате себе си. Ако сте техни родственици, това
не е ваша работа. А разбирането, мъдростта, които имаме, са защото сме тук за една много специална работа, от
много високо качество. Ако тези неща ви липсват, тогава всякакви подобни хора ще продължават да Ми пишат. Една
жена се омъжи в Сахаджа Йога и Ми пише следното: “Разведох се преди около осем месеца или девет бяха, без
значение. И сега моите близки ми говорят защо съм се омъжила в Сахаджа Йога? И всеки ме критикуват и мен, и



Сахаджа Йога.” Питам: кой я помоли да се ожени? Аз никога не съм я молила. И ето, че бракът беше станал главното
за нея. Тя казва: “Всички от семейството ми говорят.” Какво са направили те за Сахаджа Йога? Ако бракът не се окаже
успешен, тогава те ще си кажат, че нещо не е наред със Сахаджа Йога. Оставете ги да си приказват. Ние не сме
причината. Винаги съм ви го казвала: “Не ми пишете за вашата майка, баща, за този или онзи.” Ако не знаете как да ги
излекувате, тогава по-добре се откажете от Сахаджа Йога. Самите вие можете да ги излекувате. Самите вие можете да
изработите нещата. Но ако сте забелязали, всеки ден има толкова много писма за Мен. Аз ги питам : “Баща ти в
Сахаджа Йога ли е?” “Не.” “Майка ти?” “Не.” “Брат ти?” “Не. Никой не е.” Тогава защо питате Мен? Каква връзка имам Аз
със тях? Те не са Сахаджа йоги. Аз съм отговорна само за Сахаджа йогите. Те не са Сахаджа йоги, така че защо искате
да Ме безпокоите? Не проумявам. В Сахаджа Йога се предполага, че ще получите Себереализация, нали? Точно така.
Тогава на тези, които желаят Себереализация, вие сами можете да им я дадете и да ги оправите. А вместо това се
занимавате с разни паднали от небето, които се изпречват на пътя ви, и всякакви подобни. Това наистина е
влудяващо и противно. Не Ме е грижа за тях. И вас не бива да ви е грижа. Това, което трябва да направите, е да
осъзнаете, че хората, които говорят за това, би трябвало да дойдат в Сахаджа Йога. И вие трябва да им кажете:
“Понеже не практикувате Сахаджа Йога, това е причината нещата да стоят по този начин.” Или “Този човек не
практикува Сахаджа Йога, ето в това е проблемът. Ние всички се чувстваме много добре. Щастливи сме.” И тъй като
Сахаджа Йога е отворена, то всеки може да дойде тук. Бих помолила всички ви в деня на Дивали, да направите едно
обещание пред себе си: “Няма да пилея енергията си за хора, които не са Сахаджа йоги.” Това е много важно, защото
през цялото време вниманието е върху погрешни неща и върху погрешна основа. Ако проявите малко разум, трябва да
знаете, че сега принадлежите към хора от висок духовен калибър, но които са много малко на брой. В този свят те са
много малко и трябва да направите едно съсредоточено усилие, за да разберете, че това качество трябва да е в много
хора и че трябва да много силен стремеж към това. Открийте тези хора. Кажете им, че вие вече сте я открили
(Реализацията), а и че те могат да я получат. Но не се тревожете за неща, които не са от значение за нас. Трябва да
знаете, че сте специална раса. Вие сте специални войници, които са тренирани за вършенето на Сахадж работа. Така
че да пилеете енергията си по роднини и братя и сестри, не е добре за вас. Сега трябва да бъде разбрано, че
притежавате енергията, която се пази за какво? За Сахаджа йоги. Вие би трябвало да помагате на всеки един, който е
Сахаджа йоги или иска да стане Сахаджа йоги. Трябва да помагате на тези, които са установени в Сахаджа Йога,
защото ние сме едно Цяло и сме различните ръце това Цяло, на един Бог. Така че това единение трябва да се постигне
във вас самите, та и другите да забележат това единство. Има хора, които са много активни. Има хора, които са много
активни в критикуването. Сигурна съм, че всичко това ще се оправи, защото тази година е годината на велики
постижения и огромен успех, но при все това, ако започнете да вършите някакви глупости, нищо добро няма да се
получи. Разбира се, не казвам, че сред нас няма такива Сахаджа йоги. Имаме. Всичките тези войници, без съмнение, се
намират сред нас. Te имат пълното снаряжение, притежават всички (качества), но ни е нужно още повече. А за това
трябва да изработваме нещата колективно, трябва да планираме онова, което да свършим. Напоследък имаше голям
спор относно ислямския тип поведение на хората. Ние не сме нито християни, нито мюсюлмани, нито каквито и да е.
Не сме, защото не можем да застанем на такава малка сцена, заявявайки: “Аз съм Сахаджа йоги, но съм християнин.”
Не можете. Трябва да се откажете от това ограничение. Вие по същност сте Сахаджа йоги, а всички други напълно
безсмислени неща не се отнасят за вас. Също така съм виждала много мюсюлмани да идват в Сахаджа Йога, но
всъщност малцина от тях са истински Сахаджа йоги. Е да, ще дойдат да послушат Моите лекции, или нещо подобно, но
много малко от тях са истински Сахаджа йоги в същинския смисъл на думата. А след това ще започнете да виждате
недостатъците на вашата общност, на т.нар. религия, към която принадлежите. Каквито и да са те, ще ги видите. И
определено ще се опитате да коригирате хората в нея, ако ги обичате, или ще се откажете. Това са специални хора,
специално избрани за много важна кауза и не можете да пилеете енергията си за маловажни и глупави неща. Това е
едно нещо, което трябва да знаете. На днешната Дивали би трябвало да знаете, че вие трябва да разпалите в себе си
светлината на Божественото, за да я разпръснете из целия свят. Но не прекалявайте и в това. Както някои хора, които
идват при Мен с думите: “Майко, отказахме се от родителите си. Отказахме се от това, отрекохме се от онова. Но още
не сме добри“. А Аз им казах: “Защо трябва да се отричате? Захванати сте за нещо, а после се отказвате или
приключвате с него, така ли?” “Е да, но вижте, бяхме много привързани към семействата, към родителите си, към
родината, към разни неща, а сега се отказахме от някои от тях.” Но от някои. Такива половинчати хора не са добри. И
не им обръщайте голямо внимание. Те не заслужават никакво внимание. Много е важно да се разбере, че вие не би
трябвало да сте такива. Не би трябвало и да имате подобни приятели, нито да ги правите Сахаджа йоги. Един Сахаджа



йоги е войник със специални добродетели и качества, който се бори за истината. Когато придобиете именно такава
същност, тогава навсякъде ще се разпръсква светлина. На днешния ден на Дивали благославям всички вас от цялото
си сърце и искам да уважавате себе си и да разберете какво е мястото на вашето съществуване в тази - можем да я
наречем - “организация” или “движение” Сахаджа Йога. А и как го постигаме. Вниманието ви трябва да се измести от
всички безсмислени светски неща върху самите вас. Това трябва да стане една много динамична сила, която да
изработи нещата. И съм сигурна, че следващата година ще бъде много различна и ще имаме всички прекрасни
благословии на Божественото. Трябва да го направим колективно, с разбиране. Нека Бог ви благослови!
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Шри Матаджи Нирмала Деви Коледна пуджа Ганапатипуле, Индия – 25.12.2001 г. Приятно ми е да видя толкова много
Сахаджа йоги, дошли на Коледната пуджа. Християнството е разпространено по целия свят и много така наречени
“християни” казват, че са последователи на Христос – не зная обаче от коя гледна точка са последователи. Христос
беше въплъщение на Парамчайтанйа, Омкара. Той беше Шри Ганеша. Неговите последователи трябва да бъдат
съвсем различни хора. Както става с всяка религия, обаче и тук те уж случайно са поели в обратната посока, точно в
обратната. Същността в живота на Христос беше необвързаността и саможертвата. За личност, която е необвързана,
няма такова нещо като саможертвата. Той гледа на живота си просто като на театър. Такава велика личност се появи
на Земята и създаде т.нар. християнска религия, която се насочи към войни, към всякакъв вид лицемерие и хората
сега разкриват това. Той отстояваше истината, а християните не знаят какво е Истина. Истината се състои в това, че
сте Духът и че трябва да станете Духа. Той говореше за второто раждане, за Реализация. Те са забравили какво им
говореше Той, какво трябва да постигнат. Толкова е странно, че всички тези велики хора се въплътиха на Земята и
създадоха подходящата за нашето извисяване религия. Не разбирам как хората са станали толкова глупави с
ученията на техните т.нар. “учители”. Всичко е ориентирано към пари. Освен това не е основано на Истината. Според
Мен това е второто разпъване на кръст на тази религия. Няма религия, която да се е придържала истински към
принципите, както са били създадени. Не мога да разбера как успяха да изкривят Истината по този начин – просто за
да печелят пари или да вдигат шум. В името на Христос продължават да се провеждат ритуалистични неща. Макар да
се провалиха много пъти и да оказаха толкова лошо влияние върху света, всъщност не знаем защо се появяват такива
изкривени неща, които хората възприемат – просто ги възприемат. Вземете някоя религия. В наши дни не мога да
разбера за какво говори ислямът. Има две важни неща в живота на Мохамед. Едното се нарича мерадж, което
означава събуждане на Кундалини, съвсем ясно е. Второто, за което Той е говорил, е джихад. Джихад означава да
унищожиш своите лоши качества, да унищожиш своята лоша природа, да унищожиш всички шад-рипу в себе си. Това
обаче не значи да станеш мюсюлманин и да се самоубиеш. Това е най-глупавото нещо, което може се стори! Нима
ставате мюсюлмани само за да убиете себе си или да извършите самоубийство? Наричайки това ритуал, те казват, че
ще отидеш в джанат, т.е. на небето. Как така го знаят? Като мюсюлмани те въобще не са религиозни. Избивайки
грешниците, как ще отидеш в рая, където да се наслаждаваш на джанат? Няма резон в това! Всички тези молли обаче
първо са приключили с образованието си. Те изобщо не се образоват. Нямат идея къде се намират, каква е позицията
им в този свят. Съвсем малко от тях са грамотни, но са обзети от идеята да властват над другите. Толкова е
безсрамно да се вършат такива неща в името на Бог и в името на Духовността. Наше задължение сега е да им кажем
каква е Истината. Наше задължение е да ги изведем на правилната пътека на Духовността. Защото всички са се
изгубили. Християните са се загубили, мюсюлманите, хиндуистите – всички са загубили се хора. Не знаят какво
проповядват техните религии и какво се очаква от тях. В последствие Христос беше разпънат и вие разбирате как там,
където налице е Истината, неистината се опитва да я унищожи. Някои хора не можаха да я понесат (Истината – бел.
пр.). Имаме примера със Сократ. Защо беше нужно да го убиват? Те обаче го сториха. От миналото знаем, че
впоследствие хората, които бяха проводници на Истината, биваха унищожавани, защото другите не желаеха Истината.
Някои хора следваха определена религия, за да могат да властват върху останалите. Религия, която те са създали.
Мерадж означава събуждане на Кундалини, а те казват, че никога няма да има мерадж. Много добре. Толкова много
от вас получиха Себереализация. Получихте вибрациите и хладния полъх, които са описани в Корана – че трябва да
чувствате хладния полъх. Кой обаче може да го каже на мюсюлманите? Кажете ли нещо – идват и ви отрязват
гърлото, край! Ще водят джихад?! Занимават се с такова глупаво нещо. Както виждаме в наше време хората са
преминали всички мариади, всичко свързано с религията. Преди, когато отидех в Америка, се изненадвах как са
забравили за морала. Нямат никакво чувство за морал, просто го продават на пазара, правят пари от това. От другата
страна са мюсюлманите, особено онези от типа на уахаби(ти). Те казват, че жените развалят морала и затова – трябва
да са скрити, да са покрити. Всяка жена, която носи бели сандали в Афганистан, е била бита до смърт! Много хора в
Индия, особено в Северна, са възприели ислямската култура и се отнасят зле с жените. Аз съм омъжена на север и
зная колко са груби с жените. Северна Индия е заразена от това, а Южна - от фанатичните хиндуисти. Там се
извършват всякакви ритуали, дори от най-лошия тип, прилагани единствено върху жени. Те бръснат главата на
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жената, карат я да обикаля храма, заливат я с вода, тя се върти и тъпче на едно място, не може да върви, а те
продължават да я заливат с вода – виждала съм го с очите си. Има и сати – жената е убивана след смъртта на съпруга
й. Това никой не може да го проумее. Защо се поставя цялата дхарма на гърба на жените, защо не на мъжете? Има
обаче нещо хубаво – сега хиндуистката религия е толкова остаряла, че може да се коригира. Много неща бяха
поправени през Моя живот и се чудя как беше постигнато. Мюсюлманите и ислямът обаче не могат да се оправят.
Такива ужасни неща правят с жените си и е невъзможно да им помогнеш, каквото и да опиташ. Например, Аз
създадох място за жени, които са самотни, изоставени от света, сякаш са сираци, които имат деца. Бях изумена,
повечето от тях са мюсюлманки и имат по 8-10 деца. Сега трябва да създадем също приют за сираци. Ето какво
‘произвежда’ религията им. Може да се огледате наоколо. Дори хиндуистите имат странна система на вдовство. Ако
жената е вдовица, е нещо ужасно. Горките същества, доста много от тях живеят в Бриндабал. Казаха ми, че някои от
тях преживяват с една рупия на ден. И какво правят? Пеят баджани. Как може да се живее в тази страна с една рупия
на ден? Много са добри в създаването на толкова много просяци и просякини. Ако това е религия, по-добре да я няма!
Стига толкова! Всякакви ритуали съществуват чрез брахманизма. Тези брамини не стават за абсолютно нищо.. Тези,
които се опитват да проповядват някоя религия, трябва да са на високо ниво. В Сахаджа Йога трябва да изоставите
всичко низко. Защото то не е нищо друго освен тиня и ще затънете в нея. Трябва да кажете това на хората. Какво ще
предприемат? Религията се е използвала за всякакви лоши неща. Както в Англия например, когато някой умре, се пие
шампанско. Когато отиват на погребение, пият шампанско. Бях изумена как може да се пие шампанско по такива
поводи. Как така от гледна точка на религията, да кажем, всички свещеници също пият? Един свещеник влезе в
Сахаджа Йога и бях много доволна. Той обаче заяви: ”Ще дойда в Сахаджа Йога, но няма да се откажа от пиенето”.
`Защо?’ – попитах. “Защото в Библията пише, че трябва да се пие.” `Така ли?! Това не го знаех! Как е възможно? Как е
могъл Христос да каже, че трябва да пиете? Той беше не само Реализираното Себе, Той беше самата Реализация!`
“Казал го е – отговори – каквото и да говорите, Той го е казал.” `Къде?` “Той е отишъл на сватба”, каза свещеникът.
“Добре.” “На тази сватба е направил вино за хората”. `Не е. Когато отиде там, Той си постави за малко ръцете във
водата и тя придоби вкус на гроздов сок. На иврит има една и съща дума за вино и за гроздов сок. И Аз мога да сторя
това` – казах. Но това не означава, че искам хората да пият. Имам пред вид, кой може да каже такава глупост? Става
въпрос за осъзнаването, нещо важно – четана - важно е. А ако разваляте вашето съзнание, как може да сте Сахаджа
йоги? Беше невъзможно да им се каже, че не може да пиете. Но дори в Индия пиенето е станало нещо общоприето.
Това е изцяло против християнството, против исляма, против хиндуизма. Макар че в Корана пише ”Не пий”, всички
пият, всички. Вместо да следват религията, те са се превърнали в големи грешници. Това ли искаше от тях Христос?
Вие трябва да бъдете чисти хора. Трябва да притежавате Нирмала Татва. Ето това е. Разказвала съм ви също
историята за Шаливахан, който срещна Христос в Кашмир. Попита го как се казва и от коя страна е. Той отвърна:
”Идвам от една страна, където хората имат малич”. Mалич значи онзи, който има желание за мала, за “мръсотия”. Той
(Шаливахана) Му каза: “Защо не отидеш да ги научиш на Нирмала Татва?” Става въпрос за Нирмала Татва, която вие
имате, която ви пречиства, която ви чисти, която ви дава щастие, радост, Истината. За това трябва да молите. В
противен случай има тъмнина, не виждате светлината. Независимо от това дали сте християнин, хиндуист,
мюсюлманин или нещо друго, не може да видите светлината на Истината, затова трябва да получите светлината на
Истината. Какво трябва да правите обаче след това? Трябва да я предадете на другите, да ги трансформирате.
Работили сте толкова усърдно, че понякога съм изумена как хората, правещи толкова много, са така смирени и добри.
Не мога да разбера как са го постигнали. Разбира се, има и такива, които са ориентирани към парите, към властта –
тези неща обаче не дават радост. Това, което дава радост, е вашата вътрешна светлина на Истината. Както знаете,
всички вие я имате. Всички сте я почувствали. Бих казала обаче, че този опит трябва да се предава и на другите – това
не е само за вас! Да я дадете на колкото се може повече хора. Колко от вас обаче го правят? Колцина? Има и общност
на сикхите. Те влязоха в Сахадж, но заявиха: “Не можем да боготворим Богинята”. `Защо?` – попитах. Изненадах се,
защото Шри Гуру Нанак е говорил за Богинята, за Деви. Първото изречение в неговата книга започва с Адйа. Адйа е
Ади Шакти. Глупаво е сикхите да говорят така. Защо тогава имат Чандигар? Наистина няма с какво да се сравни,
толкова е глупаво. Сега трябва да си изясните дали сте изоставили всички глупости в живота си или все още сте
привързани към тях. Това е много важно. Докато сте привързани към същото, ще има проблем. Сахаджа Йога прави
толкова много. Бях изненадана - в Америка има около 300 Сахаджа йоги и нищо не им се е случило! Някои от тях бяха
на кулата, други на улицата, но на никой от тях не му стана нищо! Някои казаха: „Някой вътрешно ни
подсказа…”(аплодисменти в залата) , “Вътрешен глас ни каза: „Бягайте!” и започнахме да бягаме в обратна посока.



Някои бяха задържани, не знам как, всички тези 300 души. Но дяволът, които кара хората да искат да унищожат целия
свят, се преобърна. Това е причината да отида в Америка. Казах им, че войната ще приключи преди Дивали и тя
приключи. “Преди Дивали войната ще свърши” и ето – свърши. Глупаво е да си въобразяват, че могат да разрушат
Божието творение просто така! Кои са те? От къде имат право да разрушават света! Ето какво представлява
човешката глупост. Христос се появи на Земята, Той работи толкова дълго време, но трябваше да бъде разпнат и беше
разпънат. Славата му не е в Неговото разпъване, славата му е в Неговото възкресение. Той възкръсна, без съмнение.
Да се говори, че това е невъзможно или нещо подобно – кои сте вие, че да говорите така? Откъде знаете какво може
да се случи на личност, която е духовна, духовно подплатена, какво може да действа в Него? Каквото и да знаем за
хората, с това се опитваме да правим заключения, като всички са погрешни. Погледнете живота си. Толкова много
чудеса има в живота на Сахаджа йогите, че казах: “По-добре ги съберете”. “За един месец толкова много писма се
изсипаха на главите ни” – отговориха. За един месец! Казах: “Забравете, не пишете повече”. Не са едно или две, хора от
целия свят пишат. Интелектуалците обаче са много трудни. Невъзможно е нещо да влезе в главите им. Трябва да
правим максималното, което в нашите възможности. Да насочим вниманието си към хора, които имат желание. В
Индия ходиха по затвори, в училища, навсякъде. Онзи ден ми казаха, че дори в католическа църква са говорили за
Сахаджа Йога - не зная какво не е наред (с католиците – бел. пр.) и как са се справили! Така се разпространява
Сахаджа Йога. Трябва обаче да се разпространява много повече. Трябва всички вие заедно и всеки индивидуално да
обикаляте и да работите за това. Да говорите за това. Сахаджа йогите са малко стеснителни. Веднъж пътувах със
самолет и до Мен седеше една жена с много топли вибрации. Попитах я на кой гуру е последовател и тя ми каза името
му. Изненадах се, че тя не знае нищо за духовността. Тези хора имат огромни къщи и големи храмове, всичко, а тя
възхваляваше своя гуру. Помислих си: “Тя няма свян; няма нищо в себе си, толкова е гореща и говори по този начин”!
Но не и Сахаджа йогите. Чудя се защо Сахаджа йогите не говорят за това. Веднъж отидох на пазар и с Мен беше един
Сахаджа йоги; и се изненадах, когато той започна да говори за Мен и да им дава Реализация, а хората се чувстваха
много щастливи от това. Където и да отидете - имате съседи, ходите по магазини – навсякъде бихте могли да
говорите за това. Както другите пеят коледни песни и ние трябва да пеем баджани, да говорим на хората, трябва да им
разкажем. Защо се стеснявате толкова? Тази стеснителност няма да помогне на Сахаджа Йога. Моля ви, опитайте се
да давате Реализация на хората. Имате силите, вярвайте в себе си. Мисля, че ви липсва достатъчно вяра или нещо
подобно. Малцина са хората, които излизат навън и го правят. В Италия, в Австрия, също в Австралия Сахаджа Йога се
разпространява, защото там имат убедеността, че “Трябва да дадем на хората това което имаме, трябва да го
споделяме”. От живота на Христос човек трябва да разбере смисъла на Неговата саможертва. Това е такава
саможертва – да Го разпънат ей така, заедно с крадците. Но Той го направи! По същия начин, когато искате да
работите за Сахаджа Йога не бива да мислите ”Какво ще стане с дядо ми, какво ще стане с баба ми?” Искам да кажа,
че писмата, които получавам, са все такива. Това е смешно. Безпокоят се само за роднините си, а не се безпокоят
хората по света. Безпокоят се за съпругата си, за децата – само такива писма получавам! Никой не ми пише на колко
души е дал Реализация. Никой не ми пише как са постигнали разпространението на Сахаджа Йога. Никой не го пише.
Много е изненадващо. Трябва да ми кажете. Надявам се, че всички вие разбирате колко е важно да разпространявате
Сахаджа Йога. Ако не го правите, то сте абсолютно безполезни. Най-великото нещо за Мен е, че така както тук има
толкова светлини, в целия свят трябва да имаме повече Сахаджа йоги, ако искате този свят да бъде променен, да
избегнем лутанията и превратностите на безсмисления живот, който другите водят. Трябва да ги спасите! Трябва да ги
спасите от разрухата. Това е вашата работа, с това трябва да “платите“ за Сахаджа Йога. Не за себе си, не за себе си.
Не се тревожете за себе си. Ако прочетете писмата, които получавам, ще се разочаровате. Другият вид писма, които
получавам, са за това, че искат да се женят. Добре. Много момичета се оплакват: „Четири години кандидатствах, не
успях да се омъжа”. Първо, трябва да знаете, че пропорционално тук има повече жени. Те са много добри. Да речем, на
40 момчета се падат най-малко 120, дори 150 момичета. За кого да омъжим тези момичета тогава? Просто помислете.
Те обаче пишат и се оплакват: „Четири пъти съм кандидатствала”. Няма как. Нищо не може да се направи. Ако
чувствате, че трябва да се омъжите, направете го извън Сахаджа Йога. Или чакайте, посветете живота си на Сахаджа
Йога. Много е трудно, когато се оплаквате така - „Трябваше да се омъжа, а още не съм”. Бракът никога не е бил нашата
цел. После обаче трябваше да разрешим брака. Сега за някои той стана основното нещо. Дори и да не са женени,
когато се оженят, не са щастливи; ако са разведени, трябва им пак да се женят… Аз не съм готова за такива неща, за
подобни усложнения. Сахаджа Йога не е за това! Не е Моя работа ако бракът ви не е успешен. И ако продължава така,
ще трябва да спрем браковете. Не искам да Ми пишете подобни неща. Това показва колко бедни сте по отношение на



Сахаджа Йога. Защо не Ми пишете на колко хора сте дали Реализация? Това ще Ме направи щастлива. Вместо да се
оплаквате от жена си… Това не ме засяга. И без друго вече сте женени. Дори да не можете да издържате, ваш дълг е.
Това е неочакваното препятствие за Сахаджа Йога. Във всяко религиозно движение е имало неправилни неща.
Докато в Сахаджа Йога мисля, че браковете са много голямо препятствие. Още повече, че не идват момчета. Защото в
Индия е много лесно за момчетата да се оженят, също така получават пари, това-онова. Момичетата обаче са пет пъти
повече. Момчетата не искат да се женят, сами си уреждат брака, макар че са Сахаджа йоги. Така че не разбирам защо
в Сахаджа Йога, след получаване на Реализация, бракът е толкова важен въпрос. Най-важното е на колко хора давате
Реализация. Това е животът ви. Ако има лотос, той ще разцъфне. Но трябва да ухае – дори лотосът носи отговорност.
Какво ще кажете за себе си тогава? Не казвам да се разпънете на кръст като Христос – нищо подобно. Казвам ви да
се наслаждавате на живота си – да имате мир, стабилност, равновесие. В същото време обаче трябва да
разпространявате Сахаджа Йога. Сега това е вашата работа. Вашата служебна работа не е от значение, а само това на
колко хора давате Реализация. Много е трудно, защото са забъркали голяма “каша” от всички велики инкарнации,
велики суфи и светци. Поне вие не правете това. Моля ви, опитайте да помислите на кого може да дадете Реализация.
На кого може да говорите за Сахаджа Йога. Трябва да я разпространявате. Надявам се следващия път да ми
разкажете на колко души сте дали Реализация. Това е най-голямата справедлива отплата за разпъването на Христос,
за Неговото рождение, за Неговото пришествие на Земята, Неговата Агнйа. И ако сте дали Реализация, хората са
пресекли Агнйа. Те са преминали отвъд и са в Сахасрара. В Сахаджа Йога вие разбирате всичко. Лесно е да се
разбере. Сахаджа Йога е най-лесното за разбиране нещо, но след Реализацията! Излезте и се огледайте на колко хора
може да дадете Реализация. Всичко е чудесно, цялото ваше почитание е чудесно, пуджата – също, но най-важно е на
колко хора сте дали Реализация. Бих искала да знам това. Отнася се специално за жените. Те са доста слаби в
даването на Реализация. Знам, че могат да направят много. В края на краищата Аз също съм жена. Някак си обаче не
са на ниво. Могат много да направят, но някак си не разбират значението на живота си. Вие сте много важни. Колко са
хората, които са получили Реализацията си? Имало е много суфи, които са получили Реализация. Писали са поезия и
толкоз. Имало е много светци, които са направили толкова много, писали са много. В Индия имаме толкова светци,
които са писали всякакви неща, хората са ги прочели, но нищо не се е получило. Вие познавате изкуството на даване
на Реализация. Знаете за Кундалини, знаете всичко – вървете напред и говорете на хората. Бях сама когато започнах
Сахаджа Йога. При това съм жена. А вие? Сега предизвикателството е за всички вас. От колко души сте направили
Сахаджа йоги? Дори в семействата ви хората не са Сахаджа йоги. Дъщеря ви не е, синът ви не е. Каква е ползата да се
пеят възхвали на Христос? Ако Го възхвалявате, трябва да помогнете на хората да пресекат Агнйа. Той е толкова
високо разположен в нас, но вие никога не сте Го уважавали. Щом сте се издигнали над толкова извисена личност,
защо и други да не го постигнат? Нека след днешната пуджа да видим каква решителност притежавате. Трябва да
знаете, че Богинята не идва по ваше настояване, а по Нейно. Има собствено време и ритъм. Ако обаче болшинството
от вас сте станали истински светци и правите от другите светци, тогава Аз съм с вас! В противен случай Аз съм само
на ваше разположение – можете да имате вибрациите Ми, да Ми правите пуджи - това е разрешено, без съмнение. Но
на това ще сте способни, само ако практикувате Сахаджа Йога, ако разпространявате Сахаджа Йога, ако давате на
другите. Само тогава наистина ще сте способни да получавате вибрациите на Богинята. В някои страни Сахаджа Йога
е много силна, защо не и във вашата страна, сред вашето обкръжение, с вашите приятели, роднини – възможно е.
Нека тази вечер вземем решение, че ще се посветите на даването на Реализация. То носи голяма радост, а също и
като говорите за Сахаджа Йога. Нека Бог да ви благослови!
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Новогодишна пуджа Калве, Индия 31 декември 2001 г. Казвам как би трябвало да се чувства един Сахаджа йоги. Вие
трябва да сте удовлетворени хора. На първо място и преди всичко трябва да сте удовлетворени. Вътрешно просто
виждате дали сте удовлетворени или не. Вече получихте най-ценното нещо, за което жадувахте. Получихте мир,
получихте радост и всички благословии на Божественото. Въпреки това, ако сте неудовлетворени, все ви се иска да
вършите смущаващи неща. Някои хора все искат да Ме впечатлят, да са в първите редици или пък да излязат от
Сахаджа Йога. От първостепенно значение е да разпространявате Сахаджа Йога. Колко хора сте довели в Сахаджа
Йога? Само помислете! Ние сме Сахаджа йоги – какво означава Сахаджа йоги? Вие сте светци! В този свят всички
светци, които много трудно са станали такива, минавайки през множество мъчения, са положили толкова труд. Един
единствен светец е привличал толкова много хора. Разбира се, той не е можел да дава Реализация, защото Аз научих
вас как да го правите. Но вие просто трябва да осъзнаете какво правите за Сахаджа Йога. Не медитацията е
основното нещо. Медитация за какво? За да се подготвите да помагате на другите. В тази Кали Юга имаме голяма
нужда от хора, желаещи да излязат навън и да помагат. Напротив, мисля си, че те силно жадуват само да се срещнат с
Мен, да ме видят. Забелязала съм как всички индийци, идващи в Кабела, трябва да се срещнат с Мен, трябва да ме
видят, сякаш имат специални права над Мен. Каква е ползата от това? Каква е ползата да се срещнат с Мен? Това
обаче е проблем на, да го наречем, нашата обусловеност. Да предположим, че някакъв лидер или министър идва на
посещение, всички излизат и искат да го впечатлят, искат да се срещнат с него, да разговарят, но не и един Сахаджа
йоги. Вие трябва да имате себеуважение. Себеуважение, при което да знаете колко достойни хора сте и какви трябва
да бъдете. Има прекрасни Сахаджа йоги, които са много добри, напълно удовлетворени от себе си – знам кои са те. И
вие трябва да станете като тях, в противен случай няма да можете да се наслаждавате на Сахаджа Йога, ще бъдете
като всички останали, които се опитват да си пречат с всякакви глупави дейности. Това е то. Днес беше истинско
изпитание, защото просто не успях да дойда по-рано. Знаете какъв е трафикът по улиците в днешно време, просто не
успях да пристигна. И все пак всички вие сте седяли тук. Това Ми дава голямо удовлетворение, че те (йогите) наистина
Ме обичат и че наистина са Сахаджа йоги. Ако вие наистина Ме обичате, трябва да обичате другите, които не са
Сахаджа йоги и да се постараете да им дадете Реализация. Защото знаете, че Аз вече съм на възраст. Колко далеч
мога да стигна? Сега вече не посещавам много страни, но Сахаджа Йога бързо се разраства, въпреки че не ходя там.
Разраства се, а защо? Защото хората от съответната страна съзнават отговорността си. Вие трябва да съзнавате
вашата отговорност – не само по отношение на вас самите, но и по отношение на целия свят. Трябва да изработите
това качество и да направите нещо по въпроса. До каквито и хора да достигнете, каквито и хора да срещнете, излезте
навън! И преди съм казвала, че съм виждала хора, посещаващи някакви ужасяващи гуру, които говорят непрекъснато
само за своя гуру, описват само своя гуру. Те заговарят всеки срещнат на тази тема. Не и Сахаджа йогите. Не зная,
може би те искат да съхранят Реализацията си. Може би си мислят, че ако кажат на някого, Реализацията им ще
изчезне. Ако вие не разпространявате Сахаджа Йога, какъв е смисълът да получите Реализация? Целият Мой труд
отива на вятъра за такива хора, които гледат само себе си. Те искат нещо само за тях самите. Например, толкова
момичета искаха да се омъжат. Те са четири пъти повече от всички момчета взети заедно. Но ако не ги омъжат, се
чувстват много нещастни. Това няма значение! Сега вие имате връзка с Бог! Бракът не винаги е голяма благословия,
казвам ви, не е. Напротив, той може да бъде много обвързващ, много проблемен. Затова по-добре не се
разстройвайте! Би трябвало да се разстроите ако не сте в състояние да давате Реализация на другите. На колко хора
Аз съм дала Реализация? Само помислете! Няма да ви е от полза ако непрекъснато мислите за брак, за това, за онова
като всеки обикновен човек. Вие сте нещо специално. А в какво се състои то? Какво правите по въпроса? Съжалявам,
че трябва да ви кажа всичко това като завършек на нашия велик Ганапатипуле. Но понякога човек трябва да каже
някои неща. Знам, че всички вие сте много добри Сахаджа йоги и че сте постигнали толкова много. Но Моето желание
е всички вие да станете Светлината и да започнете разпространението на Сахаджа Йога. В някои страни това се случи,
то функционира и хората са толкова отговорни. Изненадана съм как те разпространяват Сахаджа Йога. Сега искам да
отправя същата молба и към вас: моля ви, вгледайте се в себе си, интроспектирайте! Какво сте свършили? Какво сте
постигнали в Сахаджа Йога? Огромно е удовлетворението, когато наистина работите усилено за разпространението на
Сахажда Йога. Мнозина смятат, че Ме радва това, когато са по-близо до Мен. Не е така. Това не означава признание.
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Никога не бива да го правите. Напротив, когато наистина израснете, Аз ще го науча, сама. Днес не е денят, на който
трябваше да ви казвам всичко това, защото е Нова година. Но на този Новогодишен ден трябва се вземат само добри
решения – такъв е обичаят. Така че днес всички вие трябва да вземете решение относно това “Какво правим ние за
Сахаджа Йога?”, “Какво даваме на Сахаджа Йога?”, “Какво е нашето постижение?” “Споделяме ли с другите?”. Вие
научихте най-великата Истина. Някои не я получиха – те работиха толкова усърдно, направиха толкова много, ала
никой не можеше да дава Реализация! Единствено вие можете да давате Реализация, много е учудващо. Кабир не
можеше да дава Реализация на никого. Гнйанадева също не можеше да дава Реализация на никого. Всички те са били
велики светци с възвишена ценностна система и голямо проникновение. Стиховете, съчинени от тях, се запявали от
хората, това е всичко. Но те не могат да дават Реализация, а вие можете. С цялата тази сила, ако вие не можете да
давате Реализация, какъв е смисълът да се дава сила на такива хора? Така че днешното Новогодишно послание
гласи: идната година трябва да дадете Себереализация на много хора. “На колко хора сте дали Себереализация?” Това
е основното нещо. Просто го осъзнайте. Какво сте свършили през годината? Аз не зная как да направя равносметка,
но вие сами можете - “Какво сме сторили през всички тези години?”, “Какво сме постигнали?”. Присъствието на Моя
пуджа не е от помощ за Мен, подготовката около пуджата не е помощ за Мен. За Мен най-великата пуджа е тази на
човешките същества и ако вие съумеете да го постигнете и да разпространите Сахаджа Йога толкова бързо, ще съм
ви много, много благодарна. Аз работих усилено, наистина работих много усилено. Това Тяло, този Ум, цялото Мое
Здраве, всичко - сторих това за спасението на човечеството. И ви моля тази нощ да решите и да имате предвид, че
това, което казва Майка, е много важно и скъпоценно. Ние трябва, трябва да израстем и да даваме Реализация на
хората. Което обаче не е тъй просто. Изненадана съм как така хора, които са реализирани души, могат да се държат по
този начин. Имате всички Мои благословии за Новата година. На всички вас - Честита Нова година. Но идната година
трябва да е изпълнена с много Сахаджа йоги, които са се трудили и са постигнали нещо велико. Нека Бог да ви
благослови! (беседа на хинди) (translation from Hindi) Today I got late and it is the power of your love which has brought Me
here. Your Mother’s health is little disturbed and the desire is very strong and things are working out because of that. I want that
your power of desire should get stronger, too. You should think for yourself what you have done in this regard. You should
introspect and see that what hard work have you done for it. You meditate.… You should bring depth in your meditation. You
should think that you are a saint and see what you should do. Mother has made you a saint and now what should you do? You
have to make yourself all right. No doubt, you should make yourself all right, but after that when it is done, then what do you do?
You go in collectivity. You go into programs and it is limited to that. What have you done further? You have got this blessing
through your spirit. Spirit has given you second birth, so you should see further now what are you doing? How are you
progressing or are you are using it only for yourself and for your children? It is very important because I have seen that even after
getting Self Realization, people have short-comings. They are not completely cleansed. If you don’t get one together with the
others and work for Sahaj Yoga, then you will never come to know that what short-comings and negative aspects you have
within. Even people come and make money.… There are many people who come to Sahaj Yoga and make money. Later on they
are exposed, no doubt, and can be seen, but unnecessarily it is troublesome, so what is the use? You have not come here to
make money. You have come here to awaken your dharma. You should establish dharma. I have heard that in Bombay many
kind of adharmas have started, which were not at all here in the past twenty-five years — especially the films. There is very little
purity in them. You should not at all see such films. If you people don’t see such movies, then they will not be shown at all, they
cannot run. You can understand it that no one likes such movies. People want that such movies should be made which the
whole family can go and see together. This is one thing and there are all these filthy and stupid horrible kind of books that are
read nowadays. I know that you people don’t read them. But even in the newspapers they write many obscene things. So you
have to make yourself nirmal [pure]. It is seen that the eyes of the people run here and there. Those people are not Sahaj Yogis at
all whose eyes flitter here and there. Your eyes have to be steady. This is the first sign of a Sahaj Yogi. If still your eyes are
moving here and there, then you should say that he is not yet a Sahaj Yogi. Second thing is greed. If still you have greed, then you
are still not a Sahaj Yogi and this greed will be exposed one day. First thing is that this greed should go away. Shri Krishna has
said that you must drop your anger. If you get angry, then you should think that you are not a Sahaj Yogi. Nobody has seen Me
getting angry. Everyone says that, ‘Mother we have not seen you getting angry.’ There are situations in which anyone can get
angry, but I say, ‘What is the use?’ There is no use. What I have to tell you today is that you should introspect and see all the
weaknesses you have even now. So I tell you the same thing, that you should cleanse yourself. You should have the nirmal
tattwa in you. All your weaknesses should go away from that. What is the use of keeping these weaknesses within? Many of
them have gone to jails and those that haven’t, people spit on them. I want to tell you only one thing, that don’t look at the



weaknesses and faults of others. Instead, you should see the faults within yourself. Do you still get angry? Do you still have
desire in your eyes and do you have attraction for everything, always thinking to buy this and buy that, to bring this and bring
that? This was the most in America, but America today got pressed by a big shock. Like a mad person buys this ... but if you have
to purchase, only then purchase such things which are made by hand, which has art in it and you can see the creativity in it.
There are so many artists who make such nice things and no one will buy them. They will buy all unnecessary things. By these
things neither you will be benefited nor those who make such beautiful things. You should get artistic. All the things in the house
should get artistic. They will keep fifty kinds of utensils in the house and you find not even one proper utensil. There should be
utilization of handmade, artistic things by you, if you are Sahaj Yogis. You keep on buying the things which have no use. The
women will keep buying one sari after another and not even one sari will be proper — all such saris, in which they make so weird
[perhaps “strange” would be better] things like bhoots. You should keep two saris which are nice, handmade and beautiful
instead of keeping fifty saris. In our country still there is no appreciation of art and creativity. When I go to some house I see that
they have painted their houses with weird [perhaps “strange” would be better], bhootish colours, bhootish decorations. You are
Sahaj Yogis and you should understand what object is beautiful and understand beauty. Only then will you be able to make your
life beautiful and so that any man or women who meets you will say that what a nice man or women he or she is. As beautifully
you will decorate yourself ... in the same way, you should decorate your environment and houses. It is the thing to see, that if a
Sahaj Yogi is roaming like a bhoot, then what is the use of such Sahaj Yogi. To wear the clothes properly, to talk properly, to
behave properly with others, to decorate your house with beautiful things.... You can decorate your house with flowers also.
Have a garden means you should have the vision of beauty in Sahaj Yogis. There are so many useless things stored in the house
because there are markets and they go to markets and buy all useless things. You should burn the Holi [festival in India when
they play colors, but one night before they burn the big fire] of all such useless things. This plastic has become so much
important now. Even if I have to search for a glass, it will be of plastic. I said it is too much. I cannot use plastic. There are saris
of plastic. Use of plastic has come that there is great possibility of human beings getting sick out of it. Children die by plastic. As
much as possible, you should not use plastic. But now plastic has come in everything. Especially in Bombay, even the sofa set is
made of plastic. To sit on plastic, to wear plastic, to walk on plastic and after some time the cars will also be of plastic. So you
[Sahaj Yogis] have no concern with plastic. I don’t say that you should wear a gown and walk in Sahaj Yoga. You should wear
proper clothes, no such thing is there that you look like a sadhu baba [Hindu saints who leave their home and family], no such
artificiality, but you should be away from all such things which are not auspicious for you. You should not use it and you should
save your children from it. Second thing which I have seen in Sahaj Yoga is that everyone wants that I must visit their houses.
Why don’t you understand that what have you done that I should come to your house? Or ... whomever you see wants to come to
My house. Wherever I go, you should leave Me peaceful. You have not done anything till now. You should leave this kind of desire
in your mind and think that what is your aukat [status]? Why do you desire such a thing, which can give trouble to your Mother?
Why to do such things like…. I come from somewhere and they stand in front of me. Not to do like this. If you don’t have
samadhan [ultimate satisfaction] in Sahaj Yoga, then you are of no use. ‘Wherever I am, Mother is with me.’ Such kind of
samadhan should be within you. You will grow with this. Anything which grows in this world is all absorbed in samadhan. If you
are not samadhani and keep running in front of everyone all the time, what is the gain from that? With samadhan, Mother is there
where you are. When you think like this then you will be considered a Sahaj Yogi. Wherever you are sitting…coming in front of Me
... coming on stage ... it is not required for a Sahaj Yogi. I know about everyone. Samadhan is such a thing that in the depth of it
you can meet Me and now the time has come where you should achieve samadhan. You should see that whatever you are doing,
you should get satisfaction. You should come forward to spread Sahaj Yoga and work for Sahaj Yoga, you will see that you will
achieve the samadhan. You will not feel like coming in front of Me and telling Me everything. Most of the time, I have seen that
all those who come too much forward and in front of Me are either dishonest or thieves...[short pause]. Those who are clean in
heart and are enjoying the love are lost in the joy of love within. So now I want to tell you that the time has come that you should
have a little consideration for Me because you absorb all the vibrations from Me and if you people are not all right, then I get sick.
So you have to decide seriously that we should become such that Mother should be happy to see us and then the whole world
should change. You had to sit for a long time today and many people have gone, but the recognition is this that you people are
sitting peacefully in front of Me. Before it used to be that people used to talk and shout, make noise, but you are sitting
peacefully. This is very great thing for Me.
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Пуджа за Макарсанкранти Пратищана, Пуна- Индия, 14 януари 2002 г. (превод от марати на английски) Значението на
Макарсанкранти е “Санкраман” т.е. денят, предизвикващ някои промени. На този ден слънцето започва движението
си към северното полукълбо. В Индия всички празненства са съобразени с местоположението на луната. Затова
техните дати са различни през годините. Макарсанкранти е съобразен с позицията на слънцето и това е причината
този празник да се чества всяка година на 14 януари. Макарсанкранти показва деня, когато топлината на слънцето
започва да се усеща по-силно. Слънчевата топлина е благотворна за човешката раса. Благодарение на нея можем да
ходим, да говорим. Но тя прави хората да стават и гневливи. Поради това ядем джагери (индийски дребни сладки
бонбони – бел.пр.) - за да говорим ласкаво. Слънчевата топлина отговаря за вегетацията и изобилието на Земята. На
този ден предлагаме на Богинята плодове и зеленчуци и получаваме Нейните благословии. С благословиите на Ади
Шакти елементът земя се охлажда и човешките същества прогресират. Празникът на Санкранти има културно
значение. Хората в цяла Индия го отбелязват много ентусиазирано. В други страни също го празнуват, но в Индия му
се придава специално значение. Тук нямаме екстремни температури. Климатичните условия са доста балансирани.
Индия е благословена от Ади Шакти. Други страни нямат този баланс. Те имат или много горещо, или много студено
време. Ако природните или климатичните промени причиняват промени в хората, тогава това не е благоприятно за
нас. Ако ставаме гневливи поради топлината на слънцето, това не е добре. Погрешно е да се ядосваме. Измежду
шестте врагове (шудхрипу) на нашето същество, гневът е най-лошият. Ние сме Сахаджа йоги и нашата Кундалини е
събудена. Следователно, трябва да се учим да оставаме спокойни. В по-голямата си част Сахаджа йогите са добри и
еволюирали. Само един процент от тях преследват алакшми (парите). Естествено е да им се ядосвате. Но не е ваша
работа да ги подобрявате. Това е работа на Ади Шакти. Вие трябва да еволюирате като добри Сахаджа йоги, оставайки
спокойни. Всичко става с благословията на Бог. Това трябва да запомните. Някои хора са много лоши. Те вярват, че
парите са всичко. В Сахаджа Йога няма място за такива хора. Самата Ади Шакти ще се погрижи за тях. Президентът на
САЩ Джордж Буш Ме разпозна. Наскоро му написах писмо и нещата започнаха да се подобряват. Генерал Мушараф
(президентът на Пакистан – бел. пр.) също показа напредък и поведе своята страна и исляма в духа на писмото, което
написах на г-н Буш. Вие също можете да се погрижите за ситуация като тази. За да постигнете това, трябва да бъдете
много фини и да останете в съзнание без мисли. Трябва да имате духовно познание, а (така) всички останали желания
стават излишни. Не бива да имаме светски желания. Сахаджа йогите все още трябва да еволюират твърде много.
Чрез благословиите на Всемогъщия Бог ще постигнете това състояние. Не се притеснявайте и останете спокойни.
Санкранти означава силата на слънцето. Но тя значи също и увереност в себе си. Слънцето ни дава топлина и
светлина. Сега от нас зависи дали ще изгорим от топлината на слънцето или чрез нея ще придобием увереност в себе
си и самите ние ще започнем да излъчваме светлина. Вечни благословии на всички вас!
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Пуджа за Шиваратри Пуна, Индия -17 февруари 2002 г. Тази вечер сме се събрали за да проведем пуджа на Шри Шива.
Само хора с чисти сърца могат да правят пуджа на Шива. Онези, чиито сърца са нечисти, не могат да правят пуджа на
Шива. Това е прости принцип на Шри Шиваратри. Както сте видели вчера, имаме змии – тези ужасни змии, насочени
зад лингама на Шива. Значението е следното: онези, които са с чисти сърца, които са изпълнени с любов към другите,
винаги са пазени от силата на Шри Шива, която са змиите. Това е нещо символично, трябва да се каже, много
символично. Но Аз трябва да кажа, че животните разбират Божествената сила много по- добре от хората, много
по-добре, защото имат чисто сърце. Какъвто и да е техният начин на живот, вроден им по природа, те продължават да
го следват. И няма никаква злонамереност, никаква завист, няма никакви подли неща в сърцата им. Те правят това,
защото се очаква да е така. Но качеството на човешките същества е само едно - колко много обичат и прощават те.
Способността на човешките същества да обичат е такава, че чрез нея те побеждават всички свои негативни сили. Те
могат лесно да разберат, че не е хубаво да имат негативни качества или може би разбират, че не е благородно да се
отдават на такова нечовешко поведение. Не са длъжни да се задоволяват с всички тези неща, нито пък са молени за
това. Но изведнъж са подмамени от неща като омраза, ревност и алчност. Вижте как живее Шива. Той живее в
Хималаите. Погледнете какви дрехи носи Той, с какво се храни. Не изисква нищо, понеже Той е завършен, съвършен.
Такава е личността на Шри Шива. И ако Го боготворите, би трябвало да откриете във вашето сърце какви са вашите
чувства, що за злоба подхранвате. В наши дни в Индия алчността стана главният въпрос. Хората са толкова подли и
така ниско. Невъзможно е да се разбере, че те си мислят, че парите са всичко, което не е в културата на Индия, не, не.
По никакъв начин. Но някак си те приеха това, вероятно в другите страни, и това сега се разпространява много бързо -
че парите са най-важното. Помислете за Шива. Той никога не е мислел за пари. Той никога не е искал никакви пари.
Той никога не е искал да се показва. Съществува такава разлика между Шива и Шакти. В цялото им отношение.
Защото Шива е абсолютно освободена личност, Той не се притеснява. Ако хората се отдават на грешни неща, Той ще
ги унищожи, край! Той не желае да лекува, не желае да подобрява, нищо от този род. Но за Шакти това е важно, защото
това е Нейното дете, вселената е Нейното дете. Всичко това е създадено от Нея, така че естествено Тя се тревожи и не
харесва хора, които се занимават с посредствени неща и глупости. Най-напред човешките същества започнаха да се
отдават на властта. Те се движеха от държава в държава, за да се сдобият с власт. Къде е отишла тази власт? Край с
нея. След това, онова, което се случи с тях, е, че те оставиха своя стил на другите. И сега изглежда съвсем обичайно да
се видят безсрамно алчни хора. За тях разрешението е Шива. Всички подобни хора ще бъдат унищожени. Преди
всичко те ще бъдат разобличени и тогава ще бъдат унищожени, до последния. Другото нещо е, че Шива уважава
личността, която има добър характер, човека с добър характер. И ако някой има лош характер или си позволява лоши
неща, Шива няма да го щади. Така че Шакти създава, защитава, полага грижи и възпитава хората. Но Шива седи тук
само да унищожава. Много е важно, това разрушение е много важно. Шакти не проявява тези качества. Тя може и да
унищожи някои ракшаси, но Той може да унищожи нация след нация. Преди всичко кой ще унищожи цялото его, което
имате? То е някак прекалено. Шива е във вашата Сахасрара. Той седи върху Сахасрара, запомнете го - на върха на
всичко. Наскоро видях един господин от медиите, новинар, който беше много, много глупав и говореше, много остро.
Аз видях неговата Екадеша рудра и си казах: Боже, този човек сега ще има неприятности”. Какво е Екадеша? Нищо
друго освен единадесетте сили на Шива. Те се образуват тук и ви дават всякакви болести, най лошата от които е
ракът. И Аз знаех, че този човек го чака много лош период. Той не е Сахаджа йоги, как да му кажа? Как да му се каже?
Но това идва от тази Екадеша рудра. А тези единадесет сили на Шива са много добре описани. Сега започват да
работят върху хората, даже върху Сахаджа йогите, ако те не следват принципите на Сахаджа Йога. Той, да кажа,
наблюдава всичко. Той наблюдава всяка част от живота ви. Как се държите, какво правите, каква е вашата дхарма -
Той наблюдава всичко това. И толкова много светци, толкова много инкарнации ви предупреждаваха, но Аз ви
казвам: ако не ги слушате, то Шива няма да ви чуе. Той не слуша никого. Ако е ядосан, Той е ядосан. За каквото и да е,
много е трудно да бъде убеден, че е хубаво да пощади този човек и да му прости. Но Неговото основно качество е
прошката, представяте ли си. Неговото основно качество е прошката. Но ако Той не прости, свършено е с вас. До
известна степен Той може и прости, но след това... Много, много трудно положение. Откривам, че хората не осъзнават
какво представлява Шива. На юг има два типа поклонници. Първите са шиваити, а вторите - ваишнавити (съответно
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последователи на Шива и Вишну – б. пр.). Те водят голяма война по между си. Сега по-малко, много по-малко. Каква е
работата на Вишну? Тя е да ви дава Реализация, еманципация на човешките същества, еволюция на човешките
същества. Но ако се провалите във вашата доброта, във вашата дхарма, тогава Шива влиза в живота ви. Трябва да
разберете, че всички ние сме обкръжени от Неговите сили, всички сте направени чрез тези енергии, и Шакти е тази,
която ви защитава. Но до известна степен. Тя не може да отиде над Шива, не може да Го пресече. В наши дни
откривате толкова много хора, които се ровят в политиката – тя е само предложение за правене на пари. Всички те се
опитват да правят пари, това не е политика. Те не вършат нищо добро за обществото, никъде - нито от страх, нито
поради небрежност. Държат по такъв начин, сякаш не се боят от Бог, от Неговото внимание върху тях. Може би не
знаят, че са под наблюдението на Шива. Той наблюдава всеки един човек, независимо дали е австралиец, англичанин
или индиец. Каквато и религия да следвате, Шива ви наблюдава. Това е едното нещо, което трябва да се разбере. Щом
го разберете, ще приемете, че трябва да бъдете добри и дхармични хора. Трябва да бъдете добри по характер. Защо
хората говорят за добър характер? Опитайте се да разберете. Глупост е тези дни хората да не вярват в това. Хората
правят всякакви неща, пият, играят си с парите. Вършат всякакви неща без страх от Божия гняв. А този гняв идва от
Шива. Бих желала да предупредя всички ви, макар че всички сте Мои деца: бъдете внимателни! Опитайте се да
претегляте всяка стъпка, която предприемате. Разбира се, Аз съм тук, за да ви подкрепям, да ви помагам, да ви
закрилям. Но не отвъд Шива, Аз не мога да отида отвъд Него. Такава е силата на Шива, такава е властта на Шива. А да
Го боготворите означава да боготворите добротата. Добротата би могла да е състрадание, любов, прошка, всичко. Той
харесва само добрите хора и ще защити само добрите хора. Например, някои хора са ориентирани много към властта,
други много към парите, а трети към силата. А ориентираните към властта го правят понякога и за пари, това е целта
им. Те няма да останат в Сахаджа. Те ще бъдат отстранени. Те го правят и след това идват и молят за прошка: „О,
Майко, простете ни, ние го направихме.” Но опитайте се да не правите такива неща. Аз разбира се ви прощавам, но
Шива няма, Той няма да ви прости. Той ще ви вземе на мушка и тогава ще дойдете при Мен - „Майко, трябва да ни
спасите!” Много е трудно. От Неговите лапи е много трудно. Също Той е много прощаващ. Той ви прощава много неща.
Заради Мен също прощава, но след известно време когато Той поеме контрола, няма обжалване, няма безопасност.
Не искам да ви плаша, но искам да ви кажа истината – това е истина. Трябва да опитате да бъдете добри хора. Трябва
да се опитате да бъдете наистина с добър характер. Казаха Ми, че някои хора в Сахаджа Йога си позволяват да перат
пари и всякакви такива неща. Някои от тях също имат много лош характер, тичат подир момичета и пробват да се
заглеждат по тях и всякакви неща от този род. А това разруши Запада специално. Също индийците се учат от това.
При това положение трябва да уважаваме себе си. Ако не уважаваме себе си и се опитваме да се държим зле, Аз мога
да ви помогна само с вашата Кундалини. Но ако отидете твърде далече, Екадеша рудра ще блокира, без съмнение. Тя
е много голяма бариера на вашето чело. Екадеша рудра е много ефективна в наши дни, много ефективна. Всякакви
видове болести, които се появяват и са нелечими, са поради Екадеша рудра. И също онези, които страдат от
обсебвания. Наскоро срещнах един човек, който беше много обсебен. И Екадеша рудра работеше. Открих, че той е
много фанатично повлиян от нещо. Не искам да назова от какво, но сме установили, че тези неща не са правилни. Във
всяка религия има хора които разпространяват нелепи идеи. И ако нямате благоразумие в това отношение, никой не
може да ви помогне. Би трябвало да имате пълно благоразумие що се отнася до това кое е правилно и кое е грешно.
Тогава Шива е с вас. Но ако си позволявате всякакви подобни глупости, това е себеразрушително, трябва да кажа. Но
що се отнася до Себето, онова, което е разрушително, е Шива. Това, което наричаме Себе, е силата на Шива. Той
разрушава по много начини, по много начини. Вие можете да изгубите своята репутация, можете да изгубите здравето
си, можете да изгубите богатството си, всичко може да ви се случи, докато не бъдете довършени напълно... Познавам
също хора на смъртно легло, а започват да говорят за пари - какви пари да получи тя, как той ще получи пари и разни
такива. Вместо да говорят за Бог или за Себереализация, те говорят подобни неща. За толкова благородно нещо. Но
ако погледнете Шива, Той не притежава нищо, Той не иска нищо. Каквото и да Му давате като самарпана (дар,
приношения – б.р.) или нещо такова, Той не го приема, а го предава на Шакти: „Прави каквото искаш да правиш.” Тя е
Тази, която изработва всичко във ваша полза, да ви направи щастливи. Той не се безпокои за това. В този случай вие
трябва да зарадвате на Шива! Той няма да се опита да ви се хареса, вие трябва да извървите целия път, за да Му се
харесате. Много е труден Шива. В Корана не е писано отделно за Аллах или за Шива, не е обособено. Защото хората, с
които трябваше да се занимава, всички бяха необразовани, глупави хора. И така в него не са дадени всички
подробности за това, че Бог е в различни форми. И така те (мюсюлманите – б. р.) знаеха, че има само един Аллах. Но
не направиха нищо да покажат разликите между тяхната работа и тяхното дело. Шакти е Тази, която обича, съгласна



съм. Но Тя също може да се ядоса, няма край на това. Сега трябва да ви кажа, като на Сахаджа йоги, да развивате
вашите качества, за да доставите удоволствие на Шива. Твърде много въздишате по разни неща, има твърде много
„искам”. Всичко това не е необходимо. Разбира се, Аз искам да живеете добре, прекрасно, не глупаво – да ходите в
джунглите или да се държите като хипита –не е в това въпросът. Въпросът е, че от сърце трябва да се откажете от
обвързаността. Личност, която е Шива бхакта (поклонник на Шива – б. пр.), не я е грижа за пари, не се интересува от
пари. Тя е много щедра личност, изключително щедра. Просто е щедра. Хората казват, че този човек е глупав, като се
държи по този начин, както я кара. Но Аз не мисля така. Това изобщо не е описанието. Описанието на човек, който е
бхакта на Шива, е, че не се интересува от парите и е много щедър. Каквото и да поискате от него, той ще ви го даде.
Махавира беше такъв. Махавира отиде на медитация в градината си и Вишну, като Шри Кришна, дойде и му каза: „Виж,
нямам дрехи. Ти имаш тази дреха, защо не ми дадеш половината от нея?” Махавира отговори: „Добре, вземи ги.
Можеш да я вземеш цялата. – и продължи - Моят дом е тук, просто ще си облека други дрехи”. Това, което направи, не
беше да покаже, че нудизмът е много велико нещо. Но ако видите джайнистите - какво да се прави – те вдигат големи,
огромни статуи на Махавира, показвайки го абсолютно гол. Имам предвид, че това е извратеността на човешкия ум.
Би трябвало да знаете защо Той го е направил. Той беше толкова необвързан, така необвързан, за да даде дрехите си.
Така че каква е вредата? Това не беше да се изтъква или нещо такова. Но хората не разбират благородството. А
джайнистите са най-малко благородните. И така, качеството на всички тези велики инкарнации също не е разбрано.
Понеже има някакъв вид илюзия. Например Шива винаги е с много малко дрехи, много малко. А какво яде Той? Никой
не знае. Какви са Неговите желания и какво иска Той? Никой не знае. За Него е нормално ако човек с огромно
познание за музиката ще пее или ако някой щурав идва и пее. За Него това няма значение. Той не е педантичен каква
е музиката, какви са нотите, дали нещо е наред или не, не. Той е отвъд всички тези неща. Той е отвъд всички тези
формалности, които имате за всичко, отвъд тях е. Самият Той е духовността, Той е отвъд всички тези неща. Дали сте
музикант или артист, каквито и да сте, Той ще се радва. Той е наслаждаващият се и ще се радва на каквото и да е
просто нещо, каквото и да е дадено от сърце, ще му се радва. Той ще се радва на всичко, което е изразено от сърце.
Той не е обусловен, че нещо трябва да е модерно или да е еди-какво си. Той не е обусловен. Той не мисли по начина по
който мислят човешките същества, които ще седнат и гледат под лупа всичко - дали си подхожда с нещо или не. Дори
за изкуството, дори за нещо, което е създадено от нечие сърце, хората ще се опитат да обезсърчат човека. Виждала
съм хора, които имат подобна обусловеност. А едно важно нещо за Шива е, че Той няма обусловености относно нищо,
нищо. Затова Го наричат маст-маулаа – Той изобщо няма обусловености. Ако имате каквито и да е обусловености във
вашия ум, тогава не сте бхакта на Шива. Хубаво, би трябвало да сте добре облечени, би трябвало да го правите това, но
не бива да имате обусловеността, че ако не го правите, сте извън кастата, извън модата, извън това... Много трудно е
за хората да не я приемат. Всякакви видове моди които идват в днешно време, всякакви. Питам: „Какво е това ?” - „О,
такава е модата”. Има ли някой бог зад тази мода или някое божество, което ви е казало тези моди? Днес идва някоя
мода, утре ще изчезне. И така, това, което ви казвам, е, че ако трябва да боготворите Шива, вие трябва да
раз-обусловите себе си. Вие живеете в света на Сахасрара. А иначе, ако някой е облечен неподходящо, край с него!
Друг е облечен прекалено обикновено – свършено е с него! Човешките същества имат способността да критикуват
всички. А да се критикуват всички, в това няма нищо фундаментално, понеже ако го правите по вибрации, човек може
да ви разбере. Но не е по вибрации, а просто защото това не била модата. Каква е модата на Шива? Кажете Ми! Каква
мода следва Той? Каквото и да Му дадете, Той е щастлив. Каквото и да Му дадете, го яде. Той е изпълнен с такава
признателност, защото Той олицетворява радостта. Той е мир и радост. Ако сте поклонници на Шива, то не бива да
имате никаква обусловености, от никакъв род. Имам предвид, че обикновено Аз също нося семпли сарита, много
обикновени. И се случва хората да мислят, че съм много бедна жена. Аз съм бедна, понеже не Ме е грижа за пари, не
се притеснявам. Така че трябва да знаете, че Шива е най-големият бедняк, най-чистият Бог. Той не облича никакви
аланкара (украшения – б.р.), не носи нищо, просто живее с тялото си. Защото Той не е нищо друго освен въплъщение
на наслаждението, нищо друго освен пълната форма на наслаждението и радостта. И така друго качество на
Шивабхакта (поклонник на Шива – б. р.) би трябвало да е радостта. Би трябвало да сте радостни от всичко - каквото и
да видите, какъвто и тип личност да видите. Така че единственият начин да го направите е да се окажете от
човешкото качество критикуване – да критикувате другите. Както ако англичани влязат в индийски дом, казват: „Не
ни харесва това”. „Да, какво не харесвате?” „Ние не харесваме килима”. „Аз не харесвам това” само по себе си е срещу
вашата Шакти. После, ако да речем американец влезе в английски дом, той ще каже: „Аз не харесвам това”. Това е
много често срещано. Всички казват: „Аз не харесвам това, не харесвам онова”. Кои сте вие да говорите „Това ми



харесва” или „Не ми харесва”? Хората не осъзнават, че говорейки всички тези неща, показвате, че нямате Принцип на
Шива във вас. Мога да разбера някой, който не може да ходи – добре, за такъв човек е позволено да използва бастун
или нещо, разрешено е. Но ако той пък казва, че не харесва еди-кой си, защото другият е използва бастун, това
показва, че е егоист. Самият той използва бастун и иска да създаде правило или закон в една демократична страна, та
хората да ходят с бастуни в ръце. Много е трудно. На Запад е често срещано, вижте, да имате еди-каква си шапка, да
имате еди-какви си дрехи, да се носи определен чирот (?). Има обусловености за всички тези неща. В днешни дни
прическите на жените са много смешни, защото не слагат масло на косата. Те нямат никаква мазнина по косата си.
Ако някой ще се среща с тях, си измиват косата. Не мисля, че така изглеждат много хубаво. Разбира се, не казвам, че е
нужно да имате толкова много масло по лицата и ушите си. Но кое е толкова важно? В живота има също друго нещо,
което ви прави много егоцентрични. Вие искате да впечатлите хората. Ако облека дреха или нещо друго, тя трябва да
впечатлява. Тоест, дори и да впечатлява – какво от това? Ако змия се приближи до вас, тя ще ви ухапе, каквито и
дрехи да носите, от която и държава да сте. Всички подобни отъждествявания не са поведение на бхакта на Шива.
Един Шивабхакта трябва просто абсолютно да се изгуби в захлас от радост. Много са особени относно прическите,
много особени относно дрехите – не знае какво специално има в това. С всичко това какво печелят? Нищо. Стават ли
популярни? И от този вид популярност, която е толкова повърхностна, каква е ползата? Вие трябва да имате уважение,
уважение към вашето същество. Не само като човешки същества, но и като Сахаджа йоги. Вие сте поклонници на
Шива, вас не ви е грижа. Не се тревожите. Както и да е, Шри Шива е тук, във вас и вие греете със силата на Кундалини
във вас. Можете да бъдете много добре облечени, можете да бъдете всичко. Но ако вашите вибрации са лоши, каква е
ползата? Ако не можете да преценявате хората по техните вибрации, а по глупави неща като дрехи, мустаци – това
има ли някаква стойност? В Сахаджа Йога вашата ценностна система трябва да бъде Сахадж. Аз съм виждала много
хора да казват: „Не харесвам къщата им, не харесвам това...” Сахаджа йогите трябва да се откажат от това изречение:
„Не харесвам...” То е нишиддха, трябва да бъде отхвърлено от Сахаджа йогите. Ако не харесвате нещо, не сте Сахаджа
йоги. Разбира се, ако има някой, който е анти-Сахадж и всякакви такива... Но казвайки „Аз не харесвам”, какво ще
спечелите? Това е загуба на енергия. Поради това съм виждала в Сахаджа Йога хора, които Ми създават проблеми,
толкова много проблеми. Само защото са толкова много его ориентирани. „Този мъж е лош, тази жена е лоша, той е
такъв, онакъв...” Понякога съм учудена. Защото, когато онези хора дойдат при Мен, съм удивена, че те са много мили.
Но хората са също много егоцентрични. Също както съм виждала хора да не си дават труд да идват на колективни
медитации, на пуджи. Защото са получили работа. Има общо единадесет пуджи (през годината – б. пр.), но те не идват.
Понеже са много заети. Поне на една пуджа трябва да дойдете. Но онези, които са поклонници на Шива, се радват не
на друго, а само на пуджите. Цялото им същество е абсолютно вибрирано от бхакти към Шива. За тях това е
най-важното нещо за правене. Също има хора в Сахаджа Йога, които се опитват да правят пари от Сахаджа Йога.
Много грешно, много грешно, много грешно. Сахаджа Йога е за да ви дава пунйа (заслуги за добри дела – б. р.), да ви
дава благословии и ако това не е стигнало до ума ви, по-добре се откажете от Сахаджа Йога. Много лесно можете да
се присъедините към някакъв бизнес или злоупотреби. Докато се опомните, ще бъдете в затвора. Но за да се радвате
на вашите духовни сили, трябва да научите определени неща. И едно от тях е се раз-обусловите от „Аз не харесвам”
или „Аз харесвам”. Това изречение трябва да си отиде от езика ви! Харесването или не харесването са само за хора,
които имат ограничено виждане. Вие трябва да се научите да цените. Вашата сила на оценяване ще ви покаже колко
духовно сте надарени. А вашата сила на наблюдение ще ви покаже какво наблюдавате. Например някои хора идват и
Ми казват: „Не харесвам тази жена; тя носеше странно сари”. Аз имам предвид, какво е това? Или „Не я харесвам,
защото си слагаше ръката на главата.” И какво от това? Понеже си изграждате ваша собствена представа за хората и
искате всеки да бъде такъв, вие не го харесвате. Дали го харесвате или не, никой няма да се промени. Защо си хабите
енергията? Понякога има музиканти, които не са така добри. Спомням си, веднъж се върнах вкъщи и попитах Моя
баща как свири един музикант, той каза: „Той е много смел, много смел.” Попитах го какво се е случило, а той отвърна:
„Той пее без да го е много грижа и понякога пее фалшиво, излиза извън таал (или тала, ритъм – б. р.), няма значение,
но пее. Той е много смел, химматвара.” Разбрах, че това е начинът, по който той оценяваше. Когато този човек започна
да пее, разбрах, че е точно такъв, но Моят баща възклицаваше „Еха, леле” и го окуражаваше. Разбирате ли, Аз видях в
баща си тези божествени качества - как толерираше, не точно толерантност, а как просто да оценяваше. Той ценеше
всякакви неща. Ако Сахаджа йогите притежават това състояние на оценяване, те ще се радват на всичко. Защото
убивате вашето наслаждение, знаете ли го? Вие тук сте различни типове хора, с различни облекла, от различни
семейства и от толкова много страни. За Мен вие сте нищо друго освен Сахаджа йоги, Мои деца, това е всичко. Няма



да ви оценявам по дрехите или прическите ви, не. Всички модерни неща са изключително обуславящи. И те ви
обуславят толкова много, че вие ставате безотговорни. Като Сахаджа йоги ставате безотговорни. Вашата първа и
най-важна отговорност е Сахаджа Йога. Тъй като би трябвало да знаете що за работа е това. Това е такава велика
работа, да трансформирате целия свят – това е Моята мечта. И на тази възраст Аз мисля същото. Та ако това е Моята
мечта, какво би трябвало да е вашето отношение? Такова, че всички вие трябва да отидете и да разпространявате
Сахаджа Йога. Това е главното нещо. Аз ви викам на тези пуджи, просто за да ви обновя, бих казала, да ви дам повече
енергия и всичко това. Но ако вие само го приемате като велика благословия и стоите вкъщи, няма полза от това. Вие
трябва да разпространявате Сахаджа Йога! Бях изненадана, когато казаха, че в Лукноу (Индия – б. пр.) има само
двеста Сахаджа йоги. Как може така? Когато за първи път отидох в Лукноу, имаше поне 3000 Сахаджа йоги, а нямахме
уговорена зала или нещо. И можете ли да си представите, изведнъж откривам, толкова много хора са си отишли?! Как
може тук да има двеста Сахаджа йоги? Или вие лъжете, или не ви бива за нищо. И така, отговорността на всички
Сахаджа йоги, на всички Сахаджа йоги, първо и преди всичко е да разпространяват Сахаджа Йога. На колко хора сте
дали Реализация? Къде сте говорили за Сахаджа Йога? Виждала съм, че дори в самолета, ако пътувате, някой там ще
Ми каже: „Това е моят гуру, такъв велик гуру, знаете ли”. Открито, без срам за техните ужасни гуру. Докато вие много
се срамувате да говорите за Сахаджа Йога. Никога публично, освен ако нямате програма или публична програма и
всякакви такива. Вие нямате също и време за Сахаджа Йога, много заети хора сте. И така, ако трябва да следвате
Шива и Неговите благословии през цялото време, и Неговата защита, то трябва да бъдете Сахаджа йоги от много
високо качество. То се проявява, когато всички вие излезете да разпространявате Сахаджа Йога. Това е нещото,
което липсва. Аз съм много щастлива, че в Австралия Сахаджа Йога се е разпространила толкова много. Не зная
какво се е случило на такова отдалечено място като Австралия. В началото Аз имах някои спънки, но сега се
разпространява добре. Също в Австрия се разпространява. А също в Италия. Но другаде просто не се разпространява.
Какъв е проблемът? Проблемът е, че лидерите излизат да разпространяват Сахаджа Йога. Да речем, за Англия Аз
пътувах от север на юг и от изток на запад – във всички посоки. Но имаме много бедни, много слаби Сахаджа йоги
там. Трябва да ходите в университетите, при по-младите хора. Ако хипи движението може да се разпространи, защо не
и Сахаджа Йога? То се разпростира мълниеносно, защо не и Сахаджа Йога? За всички тези неща съществуват и Аз
трябва да ви предупредя – бъдете внимателни! Ако сте получили Реализация, имате отговорността да давате
Реализация на другите и да разпространявате Сахаджа Йога. Ако не можете да го направите, тогава опазил ви бог.
Няма какво да ви кажа. Трябва да си направите интроспекция - „Какво направих за Сахаджа Йога? Какво получих от
Сахаджа Йога?” И съм сигурна, че след тази шриприйа (?, равносметка – б. р.) вие ще посветите себе си на Принципа
на Шива във вас. Принципът на Шива не е размърдал във вас, той е много суров, много е силен. Вие трябва да се
посветите и да се отдадете. Най-висшето е това - над всяка друга работа, над всяко друго действие. И така, с това Аз
моля Шива да ви даде благословии, пълните благословии, така че вие да се трансформирате в личности на Шива. Бог
да благослови всички ви!



2002-0413, Гуди Падва Пуджа

View online.

Гуди Падва Пуджа Палам Виар, Гургаон - Индия, 13 април 2002 г. Фестивалът Гуди Падва, който празнуваме, се
празнува също на други места, дори на юг в Индия. Този фестивал се празнува навсякъде. Годината Самват, която е
започнала при цар Викрамандитйа и Самван годината, започнала при Шаливаханите, и двете започват в един и същи
ден, този ден е днес – 13 април. Навсякъде из страната този ден (Нова Година- бел.пр.) се чества. Всичките важни
дати през годината са фиксирани на тази основа и по-специално фестивалите. Ние, хората (индийците – бел.пр.), се
придържаме към лунния календар, докато чужденците следват слънчевия календар. Ето защо техните дати на
фестивалите не се променят. Тук в Индия всеки фестивал се базира върху положението на Луната. Ето защо датите се
променят всяка година и фестивалът се провежда на различни дати в различните години. Причината, поради която
отдаваме важност на Луната и запазваме всички наши дати според нейното положение, е, че Луната има по-голямо
влияние върху човешките същества, отколкото Слънцето. Заедно с Луната другите планети също имат влияние върху
нас. Поради тази причина провеждаме фестивалите според лунния календар. Но има един фестивал, чиято дата е
според положението на Слънцето. Когато Слънцето започне своето движение от южното към северното полукълбо,
този ден е празнуван като фестивал (Санкранти – бел.пр.). В цялата страна се празнува този фестивал. В нашата
страна астрологията също е базирана върху положението на Луната. Ето защо първият календар, който е направен
тук, е наречен Шаливахана Шака и е базиран върху положението на Луната. Всички дати са базирани върху
положението на Луната. Онези хора, които не познават нашата система от дати, нямат възможност да разберат защо
фестивалите се провеждат на различни дати в различни години. Както и да е, трябва да знаем защо отдаваме толкова
важно значение на Луната. Причината е, че ще останем бдителни относно въздействието, които тя оказва върху нас.
Най-силното въздействие, което Луната има върху нас, е поради това, че нашата Лява страна се базира на нея. Много
малко хора знаят за това. Лявата страна на тялото, която е разпознавана и приемана толкова много в нашата страна,
има психологично въздействие върху нас. Влиянията върху Лявата страна са психологични, а не интелектуални и ние
не можем да ги контролираме. Ето защо психологичните проблеми, които имаме, не могат да бъдат контролирани. Не
можем да контролираме влиянието на Луната върху нас. Ето защо положението на Луната е разбрано и лунните дати
се спазват. Например, ако няма луна през нощта (амавасйа) или е пълнолунна нощ (пурнима), тогава проблемът на
човек, имащ епилепсия и всеки друг психологичен проблем, ще се утежни допълнително. Едно може да се види
незабавно много ясно, че такъв човек бива засегнат при пълнолуние или новолуние. Ето защо сме много чувствителни
към положението на Луната и датата от лунния месец. В нашата страна са правени подробни изчисления върху това,
за да знаем точния момент и положение на затъмнението. Всичко това показва, че в нашата страна се следи относно
влиянието на лунния календар и толкова много е било дискутирано и писано за него. Сега живеем в модерни времена,
където датите и фестивалите са базирани върху положението на Слънцето. Но това не е правилно. Трябва да видим
положението на Луната - какво е нейното положение днес, какво то ще бъде утре, как това ще ни влияе днес. Това е
много дълбока тема, за която трябва да знаем всичко и тя да бъде дискутирана в нашата страна. И така този ден е
празнуван, защото той е Нова Година и също защото новолунието се появява на този ден. Той е наречен Гуди Падва.
На този ден хората поставят малък глинен съд с малко знаме на него върху един прът. Съдът представлява
Кундалини. Царете от династията на Шаливаханите почитаха Богинята и представяха Шаул на Богинята и в началото
са ги наричали Сатвахана, защото са разпознали седемте чакри (Сатвахана значи седем чакри). Ето защо по-рано са ги
наричали Сатвахана, но по-късно това се променя на Шаливахана. Но символът на Шаливаханите е бил Гуди,
представляващо знаменце и глинен съд с особена форма, изобразяваща Кундалини. Те се молеха на Кундалини и я
разпознаха. Такава е причината, поради която те правеха подобно нещо и всички онези, които го приемат, поставиха
Гуди в своите домове. Те, Шаливаханите, искаха да приветстват Кундалини на този ден и Кундалини, във формата на
глинен съд, беше специално показвана на този ден. Но хората не знаеха защо това е направено така. Те продължаваха
да правят нещата по този начин. Поне трябва да се запитат защо се прави. Какво е това нещо? Защото те бяха
Шаливахани и приеха седемте чакри. Те се молеха и запазиха Кундалини, по този начин те започваха своята Нова
Година. Празнуваха тяхната Нова Година с малък глинен съд и прикачено флагче, наречена Гуди. Тук в Делхи, северна
Индия хората не знаят за това. Но и двете - Самват и Викрам - години, са започнали от този ден. Може би са започнали
в различни години, но и двете са започнали от същия ден, т.е. на днешната дата. Двете признават същата безлунна
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нощ. Така Гуди Падва е спазвана от двете. Не е безлунна нощ, но всъщност е първият ден на четвъртината на луната
(Пратхама). Ето защо няма луна на небето и е напълно тъмно. Но трябва да знаем защо се празнува в нашата страна и
каква е неговото значение. Без да знаем и докато научим за нашата страна, няма да сме в състояние да я уважаваме и
обичаме. Има много дълбоки и важни неща за нашата страна, но не знаем за тях. Просто казваме, че това е Кали Юга.
Защо е Кали Юга? Защо е дошла? За какво е дошла? Какво е нейното значение? Не знаем нищо за това. Чували сме
само малко неща и започваме да говорим за тях. Историята на Кали Юга е голяма, на която е отделено място във
времената на крал Парикшит. Никой не знае за нея и никой не е чел за това. Ние четем безполезни неща. Най-много да
четем понякога Рамайана. Но какво се крие зад тях? Какви са писанията, никой не знае. Caxaджа йогите трябва да
знаят как нашата цивилизация е евоюлирала и как сме достигнали до сегашното състояние. Без това познание
развиваме същия подход като този на чужденците, който поражда его. По-добре е да разберем откъде имаме всички
тези неща в нас и каква е тяхната значимост. Защо празнуваме всички тези фестивали? Защото всички други
празнуват и ние правим същото. Такъв вид отношение не е правилно. Трябва да разберем какво правим. Искам
всички Сахаджа йоги да разберат важността на всичко това. Ако имах време, бих написала всичко това за вас. Но
нямам време. Вие може да прочетете и да научите всичко за това. Има толкова много книги на хинди в Индия. Никой
не ги чете. Всички те са достъпни тук в Делхи. Аз съм ги купувала само от Делхи. Така че трябва да знаем всичко за
това. В митологията са споменати много полезни неща, които веднъж разбрани, ще ни покажат какви са основите на
Индия. Защо ние, индийците, се смятаме за най-добрите човешки същества? Не от социална гледна точка, а културно,
ние хората се смятаме за най-висши. Второ, също трябва да знаем как бихме се стабилизирали в нашата религия,
какво е религия. Всички тези неща са посочени в дълбочина в тези книги. Аз искам всеки от вас да научи това, което
ще ви даде нови насоки. Чуждите езици и чуждите знания са много повърхностни. Аз купих много книги от “Сатйа
Сатиха”. Това е хубав магазин и купих много книги от там. Те не струват много. Много са евтини. Но вие се нуждаете от
време за да прочетете всичко. Четем безполезни неща, гледаме безполезни филми, четем безполезни новини. Нашето
изследване трябва бъде задълбочено и по въпросите, които сме имали от години. Днес е много щастлив ден. Аз не се
чувствах добре, но мисля, че по този щастлив случай Аз трябва да имам Пуджа. Благославям всички вас.
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Великденска Пуджа Истанбул - Турция, 21 април 2002 г. Днес сме дошли тук, за да се поклоним на Христос и на
Неговата Майка. По стечение на обстоятелствата Майката на Христос дойде и живя в Турция. Не е ли удивително, че
след разпъването на Христос тя трябваше да дойде и да остане тук? Чудя се дали Той е пристигнал пръв тук или е
дошъл по-късно с нея. Но казват, че е бил в Кашмир, а тя също е била там. Напълно е възможно в своето пътешествие
да са били там. Така че ние сме тук, за да им се поклоним. Според Сахаджа Йога тя беше инкарнация на Махалакшми.
И тя беше тази, която пожертва своя син за религията. Но за съжаление никой не разбра нейното значение. Никой не
видя каква велика духовна личност беше. Само чрез Сахаджа Йога можете да разберете, че тя беше толкова велика
личност, дала живот на Христос. За голямо съжаление хората не я уважаваха, особено в ислямския свят. И затова в
културата на исляма няма място за жените. Моят опит в това отношение е много печален. Основахме организация за
рехабилитация на изоставени жени и всички, които подадоха молба, бяха мюсюлманки. При положение, че Мохамед
казва: “Трябва да уважавате своята майка.” Независимо от това всички тези жени - някои от тях имат по осем-десет
деца - дойдоха в дома за изоставени. Разбира се, ние сме длъжни да им осигурим място, да се погрижим за тях, да им
дадем подслон, защото не вярваме във всичките тези ограничени идеи за религията. Най-важна е човешката религия!
Трябва да обединим всички религии заедно. Това е най-тежката задача, защото мюсюлманите не уважават
християните, християните не уважават индусите. Имам предвид, че се случва нещо нелепо – всички са за Бог, за
работата на Бог и за Неговата любов. Но независимо от това в тях няма уважение, няма любов. Тъкмо обратното -
всички се карат, сражават се, убиват. Навсякъде! Много е печално, че в името на религията и Бог хората трябва да
стават толкова жестоки и абсурдни. Единственото решение е да им се даде Себереализация – Реализацията, която в
Корана е наречена “мирадж”. Но се казва, че никой не може да получи “мирадж”. Мохамед Сахиб е получил, но повече
никой не може да я получи. Като че ли ограничиха хората да получават Себереализация. Това не е вярно. Всички
човешки същества могат да получат Себереализация, независимо дали са от Африка, от Англия, Америка, Индия –
откъдето и да е! Всички могат да получат своя “мирадж”. Трябва да се разбере, че нито едно човешко същество не е
създадено на тази земя, за да се бие, да воюва с друго. Дори животните не воюват! Тогава защо човешките същества
трябва да се сражават, да правят това в името на религията, в името на Бог? Христос дойде на тази земя, за да
създаде единство на религиите. Но дори християните започнаха просто да воюват, да доминират над другите. Това е
голям свят от неразбории, в който всички воюват в името на Бог, в името на религията. Нашата религия е глобална,
това е единна религия. Ние уважаваме всички божества, всички богове и богини. Уважаваме ги и им се покланяме. Не
сме толкова глупави, та да не разбираме, че всички те са единно цяло. След получаване на Себереализацията
разбирате също, че всички те съществуват в нашата нервна система, съществуват в нашите чакри. Там са не само
защото всичко това е разказано от историята. Това наистина е факт. Всички те работят заедно за възкресението на
целия свят. И най-великата работа, която извърши Христос, това е Възкресението. И в това Възкресение Той страда
много, премина през много лишения и тогава самото му тяло беше възкресено. В същата светлина работи и Сахаджа
Йога – това че получавате Реализация означава, че получавате вашето възкресение. Всичките ви погрешни идеи
изчезват, всичката ви глупост изчезва и се появява не нещо друго, а любов и разбиране. В началото беше трудно, зная,
да се започне тази работа. В Индия и навсякъде открих, че хората са толкова невежи и човешките същества се
ненавиждат едни други. Намират някакво обяснение, някакво... Не зная какви идеи имат – исторически ли, но се
ненавиждат. Тази ненавист я имаше в Индия, а също и на другите места. Хитлер дойде, защото ненавиждаше хората.
Това беше инкарнация на сатанинска сила и той извърши всякакви ужасни неща. Как убиваше хора. Не можете да си
представите, че човешко същество може да се държи по този начин! Убиваше деца, убиваше възрастни в газовите
камери. Такива ужасни неща! Когато отидох в Германия, искаха да видя всичко това. Казах: “Не мога да видя това. Не
съм в състояние да го видя.” Но съпругът ми отиде и когато се върна беше болен седем дни. Толкова е болезнено,
толкова е нечовешко да се държиш така, да убиваш хора под влияние на определени обстоятелства, на определени
концепции и неверни идеи. Не зная що за идея е имал Хитлер, та е започнал да преследва и да убива евреите.
Всякакви неща са се случвали на тази земя. В името на религията – ето кое е най-лошо от всичко! Навсякъде хората
убиваха в името на религията. Религията учи всички да обичат, да обичат Бог и да се обичат един друг. Как може да ни
учи да ненавиждаме и да убиваме? Изненадващо е! Всичко това все още продължава! Тази глупост все още
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продължава и само Сахаджа Йога може да преустанови тази безсмислица. Трябва да я спре! Защото, в края на
краищата, всички сме човешки същества! Ето защо всички трябва да получите вашето възкресение, както Христос
получи своето. А такова възкресение е възможно сега на тази земя, където сега съществува Сахаджа Йога. Мохамед
Сахиб нарече това “мирадж”, описа това много добре, много ясно. Но кой иска такова нещо? Хората искат да получат
своя “мирадж”. Ако някой се опита да направи това, другите се изправят срещу него, казвайки, че това е нещо странно,
погрешно. Искам да кажа, че това се случи с всички тях, всички те страдаха заради човешкото невежество. Всички...
Дори и по отношение на Мен – критикуват ме. Но Аз съм по-силна, защото любовта е много по-силна от всичко
останало. И това работи сега по целия свят. Навсякъде хората осъзнават, че този вид ненавист, този вид неверни идеи
по отношение на другите е абсолютно опасен. И колкото повече хора узнаят това, уверена съм, с това ще бъде
свършено. Имаме много такива случаи. Дори сега, само защото следвате определена религия, хората ви ненавиждат.
Имам предвид, че не мога да разбера! Невъзможно ми е да си обясня, защо се случва това, толкова погрешно е да се
ненавижда което и да е човешко същество в името на Бог, който го е създал. Те не разбират Бог и Неговата любов.
Например животът на Христос – просто вижте. Беше едва на 33 години, когато беше разпънат. Майка му трябваше
толкова много да страда! Защо, защо го разпънаха? Защото учеше на любов. На никого не се хареса идеята хората да
се обичат един друг. Как можете да помогнете на хората, ако не обичате? Поради какви причини помагате на другите?
Защото обичате, ето защо искате да се наслаждавате на другите и да ги разбирате. Щом започнете на обичате другите,
ще изчезне този мит. Да предположим, че си се родил християнин, мюсюлманин или индус, какъвто и да е. Какво те
кара да мислиш, че си различен от другите? Раждате се по един и същи начин. Заченати сте от вашите майки по един и
същи начин, на вид сте еднакви – имате нос и очи. Какво ви прави различни? Мисля, че тук се намесва политиката.
Нещо много низко – да се разделят хората в името на Бога и религията. Обратно на това Сахаджа Йога трябва да
обедини всички хора в името на Бог, да ги направи едно цяло в името на Бог! Да предположим, че някой живее в Южна
Африка или в такова отдалечено място, каквото е Бенин, и стане Сахаджа йоги. Там хиляди станаха Сахаджа йоги.
Всички са ваши братя и сестри. Ваше семейство. Ако отидете там, ще се отнасят с вас като със свои собствени деца.
Като към свои роднини. Никога няма да помислят от каква религия сте дошли или от каква секта. Нищо подобно! Бях
поразена от това как обичат! Всъщност любовта е вродено качество на човешките същества, вродено качество. На
всяко човешко същество беше дадено това съкровище – способността да обича. Но тази способност толкова намаля,
стана толкова мъничка, че с тази способност хората се бият. Убиват се един друг. Най-големият грях е да се убива в
името на религията. Не зная как могат да вярват, че избивайки се взаимно можем да попаднем на Небето! Те попадат
в най-лошия ад! Разбира се, тази идея донякъде затихна, но все още съществува. Виждате, че такъв вид глупост се
случва всеки ден. И досега продължават с това. Какво можем ние, Сахаджа йогите, да направим в това отношение?
Трябва да помислим. Нека да видим – в каквато и религия да сте родени, всичко е наред. Трябваше да се родите в
някаква религия, не можете да паднете от небето. Така че в каквато и религия да сте родени, не сте вързани за нея!
Обвързани сте от религията на любовта и радостта. А когато продължавате да плачете, да ридаете и да се учите на
нещастие, и да се борите... Как може така? Ние сме човешки същества, не сме животни. Дори кучетата не правят така.
Защо ние, човешките същества, трябва да се убиваме един друг и да правим нещастен нашия живот и живота на
другите? Защото ако ненавиждате другите, вас също ще започнат да ви ненавиждат. “А” ще ненавижда “Б”, “Б” ще
ненавижда “А” и тогава целият човешки живот и цивилизация няма да бъдат нищо друго освен омраза. Сахаджа Йога
е, може да се каже, благословия за вас. Защото ви е дала всичките божества озарени вътре във вас и сега знаете, че
принадлежите на Цялото, а не на някаква глупава идея. Много е забележително! Когато дойдох тук, знаех, че Мария е
живяла тук. Знаех, че Богородица е живяла тук. Тук има дом на Дева Мария. Много ме радва да зная, че е живяла тук.
Така че казах – трябва да я боготворим. В края на краищата тя беше Майка на Христос! Майката е майка! Какво
значение има дали е християнка, хиндуистка, мюсюлманка – няма значение! В името на своята любов Тя позволи да
бъде разпънат Сина й, заради целия свят и вселена. Що за майка?! Можете ли да намерите подобна майка в този свят,
която да позволи синът й да бъде разпънат... Толкова мъжествена, любяща и глобална личност. И тук ние...
Съвпадение е, че е живяла тук. Защо е дошла, защо е дошла тук? Могла е да премине без да спре. Дошла е и е живяла
тук. И сега тук има нейн дом и заради този дом християните основаха култ и започнаха да се сражават с
мюсюлманите, а мюсюлманите започнаха да се бият с християните. Каквото и да направите, те ще воюват. В
природата им е да се сражават! Не помагат на другите, не си помагат един на друг, изобщо! Просто се опитват да са
държат странно и много досадно. В Индия имаше много хубави хора, които ни учиха, че трябва да се обичаме един
друг. Независимо от това в Индия хората се сражават. В тази страна имаше толкова много суфи, точно както и в



Индия, имаше велики светци, много велики светци. Навсякъде. Някои от тях бяха мюсюлмани, някои – хиндуисти. И
хората пяха песни в тяхна част... Но им се покланят поотделно и хората се сражават дори в тяхно име. Искат да
намерят нещо, поради което да се бият. Истински бойни петли, казвам ви. Няма го човешкото качество в тях, което е
любовта, което е обичта. Трябва да се наслаждавате на любовта един към друг. Те загубиха способността на обичат и
в това е цялата беда! Какво значение има, че някой се е родил в Китай, а друг в Индия или където и да е?! Човешкото
същество трябва да има способност да обича. Трябва да имате способността да обичате. Моят опит показа и друго.
Тръгнах със съпруга си в Китай. В Китай по това време на изпитваха добри чувства към индийците, не зная защо. Но с
Мен бяха толкова добри, просто да не повярвате. И толкова благоприятни в отношението си към Мен! Всички бяха
поразени от начина, по който се отнасяха към Мен. “Какво става? Защо са така добри към Вас? В Китай не обичат
индийците.” Казах: “Това е мит. Не видях такова нещо в китайците! Те се отнасят изключително добре и с уважение
към Мен.” Какво съм направила за тях? Ще останете поразени: в хотела падна едно от Моите сребърни украшения от
нозете ми. След това отпътувах много надалеч, а те ми изпратиха гривната в колет. Можете ли да си представите?!
Толкова надалеч! Трогнах се до сълзи. И казах, че китайците са много любящи, изключително любящи хора. Тръгнах
на програма. Имаше конференция на ООН. Не зная защо, но на летището дойдоха китайските момчета и взеха целия
ми багаж. Закъснявах много. Мероприятието беше обявено за 10 часа, а Аз пристигнах със самолета около 9,30 ч.
Качиха ме в колата, натовариха багажа ми и казаха, че трябва да отпътуваме директно на конференцията. Съгласих
се. Отидох там. И за съвсем кратко време тези момчета просто се привързаха към Мен. Когато конференцията
завърши, те чакаха в отвън. Не можете да повярвате - същите тези китайци, които са против индийците! Но и това не
беше всичко. Докараха две леки коли, едната за Моето кресло на колела, а другата – за Мен. Заведоха ме на
най-добрите места за пазаруване. Попитах: “Какво ще правите?” Казаха: ”Ще отнесем креслото Ви горе.” Можете ли да
си представите! Не са Мои роднини, никога преди не съм ги виждала. След това един от тях каза: “Майко, утре няма да
мога да дойда.” Попитах го защо. Той каза: “Утре се женя.” Учудих се: “Тогава какво правиш цял ден?!” Отговори :
“Наслаждавам се на Вашето присъствие.” “На такава възрастна жена като Мен? Млади човече!” “Не, не, наслаждавах
се. Утре ще доведа невестата си да се срещне с Вас.” Сълзи се появиха на очите ми – такава любов, такава любезност!
Нищо не съм направила за тях, нищо. Не съм им давала никакви пари. Нищо. До самото заминаване бяха много
внимателни с Мен. Много млади хора, всичките по-млади от 25 г. И носиха креслото ми на ръце три етажа. Молих ги:
“Не правете това, не искам.” Но те казаха: “Не, не, искаме да видите, искаме да бъдете там.” Попитах защо. “Ще бъде
добре за всички тях.” Помислих си, какво ги кара да мислят така? Толкова просветлени хора, казвам ви. С любовта се
озарявате, с любовта получавате разбиране и такава дълбока любов съществува вътре във вас. Но ще дойдат
политиците и ще ви разкажат история, ще дойде някой и ще ви каже – хайде, сражавайте се. Именно така направиха
някога с младежта в Германия. Но сега хората се променят. Целият свят трябва да се измени, защото толкова много
изстрада. И това не е религия, не е учение на светци. Не, не - дяволската сила ви учи да ненавиждате другите. Това е
най-лошото нещо. Искам да кажа, че не познаваме цялото наслаждение от любовта, цялото наслаждение от чистата
любов. Сега виждате всичките проблеми на църквата, едни, други... Не мога да разбера, глупави хора! Създадоха
толкова много закони. И с всички тези закони, каквито и да са те, каквито и да са причините става така, че бедните
деца страдат! Нямат чувство за чиста любов. Никой не разбира какво е това чиста любов, а тя всъщност е тяхно
вродено качество, бих казала – рождена собственост. Но не знаят как е възможно да се обича някой чисто! Всичко
това е много, много низко. Човешките същества не трябва да са такива. Дори животните не са такива. Но човешките
същества могат да стигнат до всякаква крайност. Цялото богатство на красотата, цялото богатство на творчеството,
цялото богатство на изкуството, на артистичния характер, цялото богатство на наслаждението от живота е свършено!
Ако сте бойни петли, не можете да видите нищо добро в никого и в нищо. Ще воюват с другите и ще се сражават
помежду си. Това е факт! Могат да кажат: “Трябва да се сражаваме.” Добре! Сражавайте се! Но след това те се
сражават и помежду си! Мъчат своите братя и сестри. Искам да кажа, че главното е, че те не обичат никого. Тогава за
какво им е религията? Какво е направила религията? Как може религията да учи на такива ужасни неща каквото е
омразата към своите!? Това се среща не само сред християните, мюсюлманите, хиндуистите – навсякъде човешките
същества са станали много мръсни и порочни. Казват, че това е Кали юга. Не мога да разбера как можете да загубите
своята сила да обичате. Именно това е, за което говори Христос. Много ясно говори за любовта. Той каза: “Обичай
ближния както обичаш себе си.” Срещали ли сте нещо такова? Невъзможно е да намерите такива хора. Какво правят
християните, следващи Христос? Какво правят мюсюлманите, следващи Мохамед? А хиндуистите, които следват Шри
Рама – какво правят те? Намират ли се редом със своите учители? Намират ли се редом с тези инкарнации? Ни



най-малко. Причината, поради която не ги обвинявам, е че нямат Реализация. Не знаят за своя Дух. Ако нямате
Реализация, нищо не можете да разберете, никакво наслаждение или каквото и да е друго. Искам да кажа, че ако
отидете в Германия не можете да гледате всички тези неща, които са извършили. Ще изпаднете в несвяст, виждайки
всичките тези нечовешки жестокости. Ако отидете в Япония, ще видите какво се е случило с Хирошима. Боже мой!
Разтреперих се, не можех да го понеса! Как може човешко същество да бъде толкова жестоко! Ужасно! Искам да
кажа, че в наше време някои хора убиват собствените си деца! Това е прекалено! А противоположност на това е
Сахаджа Йога, в която обичате всички хора, защото са човешки същества, родили са се с вас в същото време и сте
длъжни да си помагате един на друг и да се обичате. Това е най-важното и ако можете да го развиете, ще бъдете
много, много силни Сахаджа йоги и Божественото ще ви помага, ще получите благословията му. Божественото ще ви
помага и ще ви изведе от всички неприятности и затруднения ако сте любяща личност. Това е и благословията на
Кали юга. По-рано тя не съществуваше. Ако сте любяща личност, Божественото ще положи всички усилия, а да реши
вашите проблеми и да накаже тези, които ви безпокоят. Трябва да кажа, че такъв е Моят личен опит. Никога нищо не
правя – не проклинам, не се карам на никого, не крещя. То автоматично работи. Дори не казвам на Божественото да
направи нещо. Бих казала, че Божественото е най-справедливата личност. Именно то осъществява цялото
правосъдие. Никой не може да страда, когато е под ръководството и любовта на Божественото. Повярвайте ми. Това
е благословията на Кали юга. Съгласна съм, че Кали юга е ужасна, хората са ужасни и т.н. Но има едно нещо и то е, че
Божественото стана много бдително. По-рано не беше така. Ако Христос се беше родил в днешно време, нямаше да
бъде разпънат! Това се случи само защото не се роди през Кали юга. Много голяма благословия е – никого не могат
да мъчат, никого не могат да безпокоят. Единственото, което трябва да правите, е да бъдете скромна личност, да
имате добър характер и сте длъжни да бъдете много любяща личност. Това е всичко. Ще се наслаждавате на любящ
характер и ще получите благословия, защото сте любяща личност. Искам да кажа, че не съм учудена от това как
Божественото се грижи за вас, от големите чудеса, за които хората ми разказват. Не се учудвам, защото зная, че
Божественото стана крайно бдително по отношение на добрите и приятни хора. То ще се грижи за вас, ще ви
поддържа, ще направи всичко за вас. Удивително е, че стана толкова активно! Колко много страда Мохамед! Всички
много страдаха! Но не и сега. Сахаджа йогите няма да страдат! Повярвайте ми. Самото Божествено ще се грижи за тях,
всичко ще бъде под контрол, казвам ви. Хората ми пишат от цял свят - писмо след писмо как им е била оказана
подкрепа, как са им помогнали. Много е удивително, как са били спасени... Така че трябва да вярваме в себе си и
наистина да обичаме хората. Трябва да бъдем скромни и да обичаме и цялата тази любов ще ви помага през целия ви
живот. Това е и посланието на Христос. Той каза: “Прости им”. Колко любящ беще Той макар те да не знаеха какво
вършат. С голяма любов се отнесе към хората, които го разпънаха: “Господи, моля Те, прости им, те не знаят какво
правят.” Можете ли да си представите какъв любящ характер има Христос! И сега, когато празнуваме и го боготворим,
трябва да се поклоним на този характер вътре в нас, на това, че също сме любящи хора, обичаме се един друг. По
целия свят Сахаджа йогите се обичат. Разбира се, може да има един или двама, които не са съвсем добри, но
повечето, 99% от Сахаджа йогите се обичат. Благословията ми към вас е следната: нека в този ден Бог да ви даде
много любов и способност да обичате вътре във вас. Трябва да имате това в себе си. То напълно ще измени живота ви
и ще станете толкова могъщи личности, могъщи Сахаджа йоги. Можете да направите истински чудеса, ако развиете
разбирането за любовта. Бог да ви благослови!
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Сахасрара Пуджа Кабела, Италия – 5 май 2002 г. Трябва да кажа, че днес е много велик ден - да честваме Сахасрара,
пуджата на Сахасрара. Отварянето на вашата Сахасрара е много уникално събитие. В целия свят имаше много малко
такива хора - някои суфи, някои светци, някои хора в Китай и това беше всичко. Но на много малко, на много малко от
тях беше отворена Сахасрара. Каквото и да казваха или да пишеха, никога не беше разбрано от хората. В
действителност хората ги измъчваха, разпъваха ги и вършеха всякакви ужасни неща, защото не можеха да понесат
някой да получи Реализация. Така че днес е велик ден, защото Сахасрара беше отворена колективно. Всеки от вас е
получил това. А също и по целия свят има много хора, чиято Сахасрара е отворена. Разбира се, има нужда много
повече от тях да разберат колко велико събитие е колективното отваряне на Сахасрара. След получаване на
Реализация някои израснаха много, много израснаха. Те много добре разбраха Сахаджа Йога и развиха своята
дълбочина, а съзнанието им е наистина велико осъзнаване на единението с Божественото. Да бъдат едно с
Божественото е най-голямата благословия за човешките същества. Досега те бяха човешки същества на по-ниско
ниво на съществуване. Имаха проблемите на това ниво завист, омраза; всички съвременни проблеми - да се биеш с
другите, да ги безпокоиш, да ги разрушаваш и да не ги обичаш. Всички тези проблеми съществуваха, защото тяхната
Сахасрара не беше отворена. Затова главната ни задача е да отворим Сахасрара на хората по целия свят нещо, което е
много просто, което всички можете да направите и то ще става по-добре, ако го правите колективно. Ако сте
колективни, може да се справите много добре. Също така в Сахаджа Йога дойдоха много хора, чиято Сахасрара беше
напълно отворена и те почувстваха своята дълбочина. Най-напред трябва да почувствате вашата дълбочина. Ако не
чувствате дълбочината си и не сте едно с вашата личност, която е толкова дълбока, няма да можете да се радвате на
Себереализацията. Преди всичко трябва да разберете себе си. Как можете да разберете другите хора, ако не
разбирате себе си? Не можете. Така че най-напред Сахасрара трябва да бъде напълно отворена. Напълно означава
цялостно единение с Божественото. Това не е трудно. Само трябва малко да медитирате и нещата ще се получат.
Много съм щастлива да видя и да срещна в Сахаджа Йога хора, които са постигнали такава голяма колективност, а
също се осъзнават като реализирани души. А какво е съзнанието на реализираната душа? Това е, което трябва да
разберем днес. Както казах, денят е много важен. Съзнанието е такова, че трябва да знаете какво става в този свят и
как можете да му помогнете. Как да помогнете на хората да получат това съзнание. Докато не придобиете това пълно,
цялостно познание за себе си, цялата сила и увереност в себе си, няма да можете да го направите. Денят на Сахасрара
се чества именно, за да заздрави връзката ви с Божественото, така че съзнанието ви да стане абсолютно просветлено
и да виждате правилно всичко. Видях, че в много страни хората много, много бързо постигнаха това. Удивително е, че
в Африка, за която се предполага, че не е толкова развита, нещата са добре, защото хиляди получиха Реализация.
Мисля, че онези, които са развити, са отишли отвъд точката на извисяването. Това е точката, към която трябва да се
върнат в своето развитие; състоянието, от което могат да се издигат. Така че хората, които макар да са получили
Реализация, не се издигат толкова бързо, колкото хората, които все още не са така напреднали и модернизирани.
Въпреки това обаче нещата се получиха, нещата проработи ха в толкова много хора и толкова много постигнаха
своето издигане. Но бих казала, че когато медитирате, а също и когато не сте в медитация, трябва да развиете
състоянието на свидетел. Трябва да се опитате да разберете какво става, какво не е наред с вас, какво не е наред с
другите и как можете да се справите. Само чрез вибрациите си можете да коригирате толкова много неща в страната
ви, в семейството ви, навсякъде. И както виждате, Сахаджа Йога расте сега. Наоколо има такава нужда и такова
желание да се получава Себереализация. Но има нещо важно - вашият подход трябва да бъде изпълнен с любов,
изпълнен с разбиране. Хората идват от тъмнината на невежеството и трябва да навлязат в елемента, в природата на
Божественото, което е ... може да се окаже много бляскаво за тях. Затова ако лека-полека развиете това искрено
доброжелателство, тази любов към тях, сигурна съм, че можете да направите много повече, за да ги извисите. Вижте,
няма никакъв смисъл да им се ядосвате, защото те са толкова невежи, не знаят какво правят. Както е казал Христос:
"Те не знаят какво правят." Това, което трябва да направите, е да ги накарате да разберат, че какво и да правят, че
каквото и да е разбират, то все още не е достатъчно, не е пълно, както ако бяха реализирани души. Откривам, че дори
след Реализацията хората имат проблем. Все още имат проблем с миналия живот, който е свършил, мъртъв е, но те
все го влачат със себе си, а съзнанието, което е толкова просветлено, не им показва какво не е наред с тях. Да видим,
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например, случая с егото. Егото е толкова развито. В западните страни, които са толкова развити, егото също е
развито. И те трябва да разберат какво не е наред с тях. Това его идва от съзнанието, че сте нещо велико и че сте
такива, че сте инакви, че родителите ви може би са велики, че притежавате голямо имущество или може би заемате
много висока позиция, или каквото и да е. Може да идва от всичко и тази идея е против вашето осъзнаване, защото не
е истина. Вие не сте нищо, което е моделирано от външни неща. А сте моделирани от собственото ви осъзнаване
вътре във вас самите. Това съзнание трябва да расте. От къде? Трябва да разберете откъде получавате това его, от
какво. Вчера почувствах, че има много хора, които са доста надясно. Дясната страна не помага, тя ще ви създава
проблеми, болести и няма никаква полза от десностранни Сахаджа йоги. И така, най-главното е да разберете силата
на любовта. Силата на любовта е най-висшата и най-великата и ако по един или друг начин се справите с гнева си, ако
се откажете от вашата алчност, а също от егото си - ако можете да направите това, можете да бъдете в Сахасрара.
Вижте сега играта на егото. То спира по-нататъшното ви извисяване. На ниво его хората само се объркват, защото на
ниво его само се придвижват наляво или надясно и могат да отидат или твърде наляво, или прекалено надясно. Могат
да стигнат до някоя от тези крайности. Така че преди всичко трябва да коригираме егото си. Какво трябва да
направим? Трябва да се наблюдаваме и да се присмивам е над себе си. Какво его имаме? По отношение на какво? Ние
сме човешки същества, а сега станахме божествени. И с Божественото в нас, със светлината в нас трябва да
разберем, че сме частица от Божественото, просто капка в океана от любов. Ако можете да намалите егото си, ако
можете да го сведете до действителния "смисъл" на вашето същество, тогава то ще работи по-добре. Намирам, че на
Запад егото е много силно, много, много силно. И каквато и грешка да правят хората там, си мислят, че са прави, тъй
като егото може да ви подкрепя по всякакъв начин. Докато, обратното - при хората, които се развиват, в страните,
които все още не са развити, проблемът не е егото, а суперегото. Това може да бъде оправено. Егото е вашият
собствен враг, създаден от вас. Така че трябва да се преборите с него и да разберете откъде идва. Може да е от
страната, от семейството, отвсякъде. Затова най-напред трябва да се огледаме за егото. Ако е Сахасрара, трябва да
влезем в нея. Когато търсех начин за колективно отваряне на Сахасрара, разбрах, че егото у хората ме дърпа надолу.
Трябваше да се преборя с човешкото его. Тъй като бях жена с много обикновени навици, без гордост, хората ме
потискаха, казваха ми всякакви неща. Но разбрах, че това се дължи на тяхното его. И след като егото еволюира и се
опита да доминира, може да се появят хитлеровци в дадена страна, всякакви такива ужасни хора могат да се появят
по целия свят. Така че първото нещо, което трябва да разберете, е, че никога не трябва да се подчиняваме на онези,
които имат его. Разбира се, не трябва да се биете, а да имате вяра в себе си, че сте хора, които имат Себереализация.
Много по-могъщи сте от тях. Моите сили действат само когато сте реализирани души. Ще се учудите, че те промениха
много неща, които може да не се получат при хора с его. Например онзи ден чух, че хора от Африка изведнъж станали
невидими. Имаше преврат, а президентът е Сахаджа йоги. Той стана невидим, никой не можа да го открие. Защото
такива хора са много отдадени. Толкова много са отдадени, че се възползват от Моите сили. Всички вие също би
трябвало да използвате Моите сили на закрила. Закрилящата сила е много, много могъща, особено за хора, които са
много "във" Сахаджа Йога, които са много "вътре". Така че преди всичко трябва да имате пълна вяра в себе си, че сте
Сахаджа йоги, а не его. Сахаджа йоги означава, че не може да имате его. Знаете, че работата с егото идва от различни
източници. Но това трябва да бъде изчистено. Както когато една река тече, всякаква мърсотия, боклук текат в нея. Но
когато се срещне с морето, тя става море. Това трябва да стане по същия начин и с вас. За да станете морето, онова,
което трябва да направите, е да забравите всички тези "притоци", които са идвали до вас, всички неправилни идеи,
които идват във вас. Те могат да дойдат от всякакъв източник. Не зная как да ги нарека, защото списъкът с
източниците е дълъг. Понякога хората са луди поради егото си. И така, главното е как да наблюдавате и да бъдете
свидетел на вашето его: как работи то, как разваля характера ви, как разваля връзките ви с другите, как ви прави
глупави. Първото, което егото прави, е да ви направи глупави. И започвате да се държите по начин, който кара хората
да си мислят: "О, ти си най-големият глупак, който е живял някога." Но това не помага, защото ако те вярват, че сте
глупаци, какво ще се случи? Тъкмо обратното, ако имате мъдрост, ако имате мир, ако имате специалното качество да
се наслаждавате на всичко в живота, а също и такъв колективен темперамент, нещата ще се получат. Хората ще бъдат
впечатлени. Защото в тази светлина ще могат да видят собствената си глупост, собствения си фалш, всичко и ще
разберат, че онова, което си мислят, не е истина. "Този човек е много по-дълбок от мен. Той притежава това, което аз
нямам." Това е главното за всички нас. В Сахаджа Йога има хора, които са лидери. Това не означава, че те
действително стават лидери, а означава, че имат по-голяма дълбочина. Ако я нямат, излизат. Ако имат тази
дълбочина, тогава са лидери в смисъл, че другите ги виждат и наистина се радват, че са там. Така че във всичко



можете откриете нещо за себе си. Особено лидерите, защото хората ги гледат и те са идеалът за тях. За Мен казват: "В
края на краищата Майка е Майка, какво можем да постигнем като Нея?" Но от лидерите могат да научат урок и да
започнат да разбират, че нещо е неправилно, че друго не неподходящо. Преди всичко трябва да бъдете пример -
пример за Сахаджа Йога. И това, което винаги съм ви казвала, е: "Освободете се от вашето его." То е най-лошото нещо,
защото преди всичко носи гняв. Мислите си, че сте нещо велико и можете да правите това, можете да правите онова,
защото сте Сахаджа йоги. Това не е вярно. Тъкмо обратното, станете безкрайно смирени, безкрайно смирени и
вършете правилни неща. Повече няма да станете, никога повече няма да сте арогантни или изпълнени с гняв. Гневът
си отива от вас напълно, напълно. Това ви дава равновесие, дава ви мъдрост, чрез която разбирате каква е вашата
работа, защо сте на тази земя, защо тази енергия е дошла при вас, защо сте божии личности. Това е много, много
голяма отговорност. Не е необходимо да се грижите за себе си, не. Божественото ще се грижи за вас. Абсолютно. Ще
ви закриля, ще се грижи за вас, ще прави всичко, което е необходимо за вас. Но в случай, при условие, че имате его,
тогава се откъсвате от реалността, от истината, превръщате се в много избухлива и арогантна личност. Това трябва да
приключи. Сахаджа йогите са светци. Не светци, те са много повече от светци, защото могат да изразяват себе си
по-добре. Имат сили в себе си, с които могат да са от полза, с които да покажат на другите хора, че сте толкова могъщи
и че можете да се справите много по-добре отколкото си мислите. Например, да приемем, че има проблем и целият
свят е разстроен от това. Единственото е, че ако знаете как да бъдете свидетели, проблемът ще изчезне. По целия
свят ще изчезне. Не може да остане. Както виждате, светът днес е обхванат от суматоха и е пълен с неразумни хора,
които се появяват, пълен е с кавгаджии, с доминиращи хора, които налагат властта си. В същото време, ако просто
гледате на това от състоянието на свидетел, то ще изчезне. Защото сте много силни, вие сте много могъщи. Но преди
всичко знайте, че трябва да притежавате умението да използвате силите. Ако имате инструмента в себе си, можете да
го направите. Но не можете да направите това с вашето его. Егото е най-голямата пречка за издигането ви. Знаете, че
то е разположено на мястото, което трябва да пресечете, за да стигнете до Сахасрара. Иначе е много лесно да
разчупите Сахасрара. Но ако имате его, вече сте се изгубили в него. И така, срещу подобни неща човек трябва да
разбере, че трябва да се наблюдава. Егоист ли е? Какво мисли за егото? Егото е много ограничено. То ви прави
ограничени и не виждате предназначението на вашия живот. Защо сте станали реализирана душа? Не разбирате,
просто сте въвлечени в своите работи, в своето семейство, в своите деца, във вашите ... нещо такова. Много ниско. А
ако имате, ако имате лишен от его характер, тогава сте много ефективни - всички сили работят. Видяла съм, че
енергията на Сахасрара е толкова велика. В някои хора е направила чудеса. Те са я използвали по велик начин. Но
поради егото толкова много хора все още не са на онова ниво, на което можем да кажем, че са Сахаджа йоги. Ето
затова съм тук, за да ви кажа всичко това. В онези дни, когато светците се появиха, нямаше кой да ги води, да им каже
нещо. Напротив, бяха разрушени от обкръжението, а хората така и не разбраха защо светците нямат его, защо са
толкова смирени. И хората злоупотребиха с тях. Но сега имате сили. Трябва да знаете как да ги използвате. Но това,
че имате силите, не бива в никакъв случай да раздува егото ви. Обратното, трябва да бъдете смирени. Имате силата да
бъдете смирени. И ако можете да сте смирени и да разбирате, че хората все още не са реализирани души, че са на
по-ниско ниво, че все още егото им здраво ги държи и че са на по- ниско ниво, то те ще трябва да се извисят. Когато
разберете това, тогава не само ще изпитвате съжаление, но и ще го разбирате и чрез Божественото при вас ще се
появи помощта, която ще разреши вашите проблеми. Откривам, че повечето от вас понякога имат проблеми от много
естество. И тогава се учудвам защо такива проблеми ви безпокоят. Вижте, толкова сте могъщи. Така че трябва да
знаете какви сили има в Сахасрара. Има хиляда енергии, хиляда енергии има във вас, които са просветлени. Ако
можете да разберете това, ще разберете, че едва ли има полза от егото, след като имате толкова многобройни сили
във вас, които не сте използвали и които би трябвало да използвате. Но поради егото не можете да го направите. С
любовта - можете. С любов можете да се справите и да направите много неща. И така, днес би трябвало да помоля
всички ви да дадете обет: "Няма повече да даваме шанс на егото си. Ще се откажем от него. Ще се откажем от нашето
его." Защото няма никакъв смисъл, то е пречка помежду ни. Когато Сахасрара иска да работи, не може поради
наличието на препятствие - егото. Така че е по-добре да нямате его поради нищо. Може да си добър певец, може да си
всякакъв в живота, може би голям човек или каквото и да е, както и да се нарича. Това няма никакво значение. Това,
от което днес имаме нужда, са хора без его и в които енергията тече напълно свободно.
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Шри Ади Шакти Пуджа Кабела Лигуре, Италия – 23 юни 2002 г. Днес е различен ден като цяло за всички вас, защото е
пуджа на Ади Шакти. И Ади Шакти е напълно завършена индивидуалност. Тя не е само Лявата страна, която
познавате. Всички знаете само за Лявата страна, от Шри Ганеша чрез издигането му през различните чакри на Лявата
страна. Отначало Аз не исках да ви разказвам за Дясната страна1, защото онези, които са преминали през Дясната
страна, само се изгубват. Те са получили Гайатри мантра от писанията. Но не знаеха за какво се отнасяше тя. Просто я
учеха наизуст. Те не знаеха също истинското й значение и именно така отидоха надясно и незнайно как се озоваха в
Агнйа. А след това се опитваха да получат Себереализация. Обещаваха им, че ако работят правилно по Дясната си
страна, ще достигнат крайната цел - Себереализацията. Но все още нито един от тях не я е достигнал. Повечето от тях
придобиха ужасен нрав да проклинат и унищожават другите. Всички тези неща те научиха чрез движението си в
Дясната страна. Липсваше събудената Кундалини. И бяха създадени да достигнат най-много до Агнйа чакра. И тогава
паднаха в различни ями на пълно невежество. Всички тези книги бяха написани без разбиране, затова не е лесно да се
върви по Дясната страна. Но най-добре беше да се събуди вашата Кундалини. Кундалини ви издига направо през
центъра на всички чакри, до Агнйа, пресича Агнйа и стига отвъд Агнйа в Сахасрара. И тогава пронизва Сахасрара.
Какво е толкова важно относно Брахмарандра, откъдето преминава Кундалини? Аз никога не съм ви говорила за това.
Но мисля, че сега за болшинството от вас е дошло времето. Знаете, че като малко детето има талу, областта на
фонтанелната кост, която винаги пулсира. Тя пулсира, защото Духът е влязъл през тази област и когато тя се затвори,
Духът се установява в сърцето. Сега трябва да станете ориентирана към Духа личност. Но проблемът беше как да
навлезете в Сахасрара. Тантриците преминаха от Дясната в Лявата страна и развиха - трябва да кажем - всички черни
практики на Лявата страна. И така, десностранните станаха изключително избухливи, изключително избухливи -
трябва да кажа това - извънредно амбициозни, свирепи и започнаха да убиват хора чрез проклятия. Те са много добри
в това да бъдат винаги напред, да избутват всички хора назад и да погазват правата на останалите. Те бяха считани за
най-амбициозните и най-властните хора. Сега брахмините и до известна степен кшатриите2 владеят Дясната страна.
Заради Дясната страна, без съмнение, те станаха много силни. Получиха цялата власт над света и бяха считани за
извънредно мощни и величествени хора, но не са. Тъй като бяха много избухливи. Гневливите хора не могат да бъдат
духовни. Беше им казано, че ще получат своята духовност; да не се тревожат, а да продължават да действат. А
седемте чакри бяха описани в Дясната страна. Според тях има Бхух, Бхурвах. Бхух това е бхутри, този свят е бхух.
Бхурвах е пълният Космос или можем да го наречем Антарикша. Сваха. Сваха е горенето (изразходването на енергия
– бел.пр.) в Набхи чакра. А Свадха е вътрешното потребление, поглъщането. Сваха, Свадха. След това е Мъна, сърце.
Мъна. След Мъна идва Агнйа. Вишудхи. Вишудхи е Джанах - колективност, хората. Отидете при хората. Джанах. Тогава
на нивото на Агнйа е Тапах. В Тапах Христос е в центъра. Лявата страна е джайнизма, а Дясната - християнството, но
те всъщност не бяха път към израстването. Бяха само страна, може да се каже - изход, за енергията на хората, които
се опитваха да търсят истината. Това се е случвало от векове в Индия. Всички гуру, всички садху, всички големи
тапасви (правещи покаяние – б.пр.), всички те правеха това. Но докъде стигнаха? Тапасвите бяха хора, които можеха
да изричат проклятия, да проклинат, кшуд-шап, резки хора. Можеха да прокълнат някого. С катх-акшай (урочасване –
бел.пр.), с поглед можеха да убият някого, можеха да изгорят нещо. Притежаваха всички сили на Дясната страна. Но с
тези сили на Дясната страна докъде стигнаха? Донякъде до ада - бих казала - или до пъклото, предверието на ада,
както го наричате. Там никой не получи Себереализация. Вие четете древните книги на Индия, а дори и на Гърция.
Освен това има египтяни, англичани и всякакви други агресивни хора. Германците. Всички те бяха агресивни.
Католиците, а също и римляните. Всички те бяха агресивни и вземаха земята и собствеността на другите страни.
Изключително агресивни, те вярваха в убийството на хората. Изключително оскърбяващи, избухливи хора. Тогава как
да ги върнем към нормалното, към централната пътека? Едната страна беше - както ви казах - Бхух, Бхур, Сваха,
Свадха, което е горенето, потреблението. Това беше направено от Принципа на Гуру. После имаме Мъна, Джанах. Това
е колективът. Те станаха колективни без съмнение – тъй като бяха толкова силни, с тях имаше много хора, чрез които
да се борят за подтискане на другите чрез своя деспотичен характер; да се борят с хората и да ги подтискат. Цялото
това канада (горд - бел.пр.) поколение се появи в историята, както знаете, и след това изчезна. Бяха създадени
войните и после толкова много хора бяха убити. Хитлер беше върхът на жестокостта. Те никога не се интересуваха
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човечеството. Това в края на краищата стигна и до Агнйа. Те също убиха Агийа, Исус Христос. Унищожиха Исус
Христос. Унищожиха толкова много велики светци, които чрез централната пътека бяха наистина светци. Някои бяха
инкарнаци, а ги унищожиха. Всичко това започна още по времето на Рама. Всичко това се случи. И един след друг
дойдоха толкова много ракшаси и разрушиха изпълнената с мир култура на света. Изключително арогантни, перчещи
се - както бихме ги нарекли - много агресивни хора. И агресията се появи с такава сила и следваше една след друга. И
стигна до определена степен. Когато хората реагираха, те биваха убивани, унищожавани... Толкова ужасни хора бяха
създадени. Всички такива хора като тях бяха агресивни и разрушителни. Тази природа е все още в нас, в някои хора,
защото те са надясно. Всички десностранни хора имат този проблем. Гневът, агресията, контролът върху другите – с
това растежът спря. И нямаше духовен растеж. Те искаха да имат духовност, но с поведението, което бяха развили,
духовността избяга. Имахме толкова много инкарнации. Всички те бяха убити, измъчвани, разпъвани на кръст или
избити. По принцип нямаше възможност за спасяване на човешките същества. Един лош човек дойде и разруши
целия свят. Имаше един Хитлер, който наистина порази всички хора, всички страни, всички нации и с нас беше
свършено. И всичко това - защото хората възприеха десностранното движение, мислейки си, че то е по-лесно за
духовността, което не е така. Така че хората преминаха всякакви граници и достигнаха стадия, когато се превърнаха в
абсолютни дяволи, ракшаси. Без да разберат, че тези човешки същества са ракшаси. Такива станаха. Дори техните
гуру бяха съвсем като тях, а не нещо друго и даже измъчваха инкарнациите. Всички инкарнации бяха измъчвани от
тях. Наистина е забележително как спасиха себе си. Но в крайна сметка не постигнаха никакви резултати. И така,
първото нещо, което Аз пробвах да изуча, беше Кундалини – това, че Аз трябва да мога да издигам Кундалини. И Аз
знаех, че съм дошла за това. Не за нещо друго, а само да издигам Кундалини на хората, така че да тръгнат по
централната пътека - не надясно или наляво. Но Аз ви дадох знанията за Лявата страна, плюс издигането на вашата
Кундалини. Издигайки се, Кундалини разчупи вашата Сахасрара и вие навлязохте в Царството на истинската радост,
на реалността. И всички лоши качества започнаха да отпадат. В централната пътека първо се появи Муладхара. Чрез
пробуждането на Муладхара и Централния канал, вие станахте много чисти. Очите ви станаха чисти, вашата
разпуснатост си отиде. Ефтиното си отиде от вас. И вие станахте много – мисля, че трябва да кажем - свети хора.
Докато това не се случи, вие не можете да бъдете в Сахаджа Йога. Не може да бъдете разпуснати, не може да
флиртувате, не може да бъдете човек, който иска да обере парите на другите или нещо подобно, или някой, който е
много агресивен, не може да бъде в Сахаджа Йога. Така че всички такива хора бяха изхвърлени. Веднъж изхвърлени,
бих казала, те показаха своите зъби. Те не харесваха това, че бяха отхвърлени. Но сега някои от тях разбраха, че са
направили грешки. И така, първото нещо, което трябва да развиете, е вашето чувство за целомъдрие. Уважавайте го.
И му се наслаждавайте. Това се случва заради пробудената ви Муладхара. Това е първата чакра от Лявата страна,
където имате Шри Ганеша. Но в Дясната страна също имаме божества. На всяка чакра имаме божества за
компенсация. Шри Ганеша е в центъра. И по този начин сме благословени чрез Неговата могъща чистота. И
започнахме да разбираме красотота на чистотата, силата на чистотата. Ето как приключихмехме с нашата Дясна
страна. Дясната страна беше за борба, за убийства, за гняв. За тези хора нямаше мир. Единственото нещо, което
знаеха, беше как да доминират другите и да бъдат нетърпими. Така че после те се издигнаха на по-високо ниво -
Свадхистхан. В Свадхистхана се издигнаха до агресивността – даже сред творците – да се създаде нещо. Дори и сега
има много такива. Те създават всякакви глупости, създават всякакви сайтове с груби текстове и много - бих казала -
мръсни неща, за да си създадат име. И така, това е друго нещо, което получичаваме чрез Свадхистхан, е хора, които
искаха да имат име, положение; това идва от дясна Свадхистхана. После идва третата чакра, която е Набхи. На нивото
на Набхи хората тръгнаха да правят пари, не Лакшми (щедрост – б. р.), а пари. Пари чрез всякакви средства. И
измамиха целия свят. С парите, които получиха, правеха всякакви лоши неща. Или мамеха, или бяха агресивни.
Измамите ги има по-скоро в левостранни страни като Индия, а агресивностите - десностранните. Качеството, което
притежаваме в централна Свадхистхана, е творчеството. Създаване на изкуството, което е много красиво, което е
много дълбоко и абсолютно духовно. Това изчезна. И хората започнаха да показват дори инкарнациите изпълнени с
мръсни навици. С прогреса се появиха всякакви мръсотии. Както вече ви казах, съществува Набхи. В Набхи хората
тръгнаха подир парите. Левостранните хора правеха пари, а десностранните бяха агресивни с техните пари. Ако
печелеха, мислеха, че са върхът на света. Ако имаха пари, си мислеха, че няма по-добри от тях. Всичко това ги
довърши. Унищожи ги. Но ще се стигне до момент, когато те ще разберат, че парите не са за разрушение, а за
съзидание. За изграждането на страните, за всеобщото изграждане на хората, да носят мир и любов сред тях. За
помощ, за правене на всякакви добрини. После същите десностранни хора стигнаха до чакрата на Майката и бяха



ужасни майки. Опитваха се да доминират децата си, да доминират всеки и не можеха да жертват нищо заради децата
си. Имали сме достатъчно такива жени, които са агресивни с мъжете си, агресивни с децата си. Сред тези хора дори
майчинството е мъртво и изчезнало. Най-различни и доста от тези неща видях, когато дойдох на Земята и бях
шокирана. Що за хора бяха тези? Какво да правя с тях? Как да събудя тяхната Кундалини? Те се бяха изгубили още в
Набхи чакра. Но сега идва чакрата на Майката. Те нямаха нито бащинство, нито майчинство, пропъдиха децата си -
много егоистични, много егоцентрични, доминиращи родители. Това беше за Сърдечната чакра. После идва
колективната чакра, която наричаме Вишудхи. На нивото на Вишудхи чакра хората искаха да завладеят целия свят,
искаха да владеят целия свят като техен собствен, да станат императори. Създадоха империи и се държаха до такава
степен лошо, че не е възможно човешко поведение като тяхното. Това действително бяха ракшаси, трябва да кажа, и
тези качества на ракшаси все още ги има. В тяхното поведение, във всичко можете да видите как се държат спрямо
хората, как ужасно се отнасят с тях. Създавайки хора, които са против духовността, които са агресивни. Превърнаха
света в двуполюсен, където имаше агресивни и измъчвани хора. Този свят на противоположностите съществува дори
и сега, но в много по-малка степен. Благодарение на колективносто разбиране бяха създадени много добри
институции, но те не проработиха. Те не са така успешни. Защото хората начело контролират, но какво? Не себе си,
контролират другите. И цялото им поведение развали цялата работа на тази чакра. Ако се огледате наоколо на
колективно ниво, днес навсякъде войната продължава, продължават да се бият, продължават да се убиват,
разрушението продължава. Как така? Има толкова много духовни хора сега на този свят. Причината е, че духовните
хора са станали много спокойни, тихи. Наслаждават се прекалено на своя духовен живот. Станали са много тихи и
много мирни хора. Но това не носи мир. Вие трябва да бъдете динамични! И трябва да носите мир на света, трябва да
направите нещо относно това. Ние сме много доволни от нашия напредък, но не си даваме труда да видим колко са
напреднали другите. Колко далеко са стигнали. Къде можем да се срещнем с тях. Какво можем да променим в тях. От
Моето ниво Аз мога да променя много неща, но от вашето ниво колко хора сте промененили? Какво сте направили?
Това трябва да се види. Все още живеете с вашето его в Агнйа. И сте много щастливи с вашия мир, с всичко, което сте
получили чрез Сахаджа Йога. Това е най-голямото бедствие, пред което е изправен светът днес. То е, че онези, които
също са духовни, които са достигнали големи висоти, ни най-малко не се тревожат за това какво е добре да бъде
направено. Онова, което правят, е да се наслаждават на собствената си духовност, да идват на пуджа, да имат повече
и повече от това. Но те не са вършили колективна работа да променят хората. Някои от тях – един или двама - работят
и толкова. Останалата част си прекарват добре, наслаждавайки се на себе си и то по такъв начин, че хората ги
възприемат като велики души, като добри хора, това е всичко. Аз бих искала сега да си направите интроспекция и да
разберете каква колективна работа сте извършили, колко хора сте довели. С кого разговаряте. На колко хора сте
разказали за Сахаджа Йога. Толкова много хора сте тук. Христос е имал само 12 ученика, но те са били много
по-динамични от вас. Сега трябва да се заемете с Дясната страна. И когато го направите, ще създадем динамични
хора. Не просто някакви безполезни, търпеливи, много тихи и мирни хора. Това не беше целта на Сахаджа Йога. Целта
на Сахаджа Йога е да променя. Да промени мнозина. И всички Мои благословии са за тези, които го правят. Но онези,
които я пазят само за себе си, не вършат много добро нещо. Колко хора във вашата страна са дошли в Сахаджа Йога?
Само разберете. И с колко хора сте го постигнали? Така вашата Йога не е пълна. Вашата Йога е частична, левостранна,
където сте много обичащи, много любезни и такива неща. Аз не казвам, че трябва да станете агресивни, в никакъв
случай. Но дори съм виждала хора, които искат да бъдат лидери, искат да бъдат нещо голямо, но на колко хора са
дали Реализация? С колко хора са говорили за Сахаджа Йога? Виждам, че дори в самолета или докато вървите по
улицата, навсякъде бихте моогли да говорите за Сахаджа Йога. Но ето ни сега - използваме Сахаджа Йога за нашето
величие, да разберем само себе си. Не за това ви е дадена Сахаджа Йога. Тя ви е дадена за даване на Реализация на
много хора. Аз моля всички по-млади хора, най-вече младото поколение, да не пилеете вашата Сахаджа енергия за
глупости, както направиха по-възрастните. По-добре излезте и говорете с хората за Сахаджа Йога и
разпространявайте Сахаджа Йога. По-възрастните са по-заинтересовани да се грижат за училища или приюти, да
правят това или онова. Това не е вашата работа. Вашата работа е да създавате повече Сахаджа йоги, повече Сахаджа
йогини. Но това липсва, откривам, че го няма. Дясната страна липсва. Вие трябва да отидете в Дясната страна.
Действайте. Нищо няма да ви се случи. Никой не може да ви убие, никой не може да ви пречи, никой не може да ви
арестува – Аз ви го казвам. Вие имате силите, но ако не ги използвате, е напразно. Ето защо стигнахме до застой.
Затова е нужно да знаем, че трябва да използваме нашата Дясна страна. Дясната страна е много важна. Следващия
път ще ви разкажа за Дясната страна - какво има в Дясната страна. Сега не можете да станете левостранни, каквото и



да опитвате. Използвайте вашата Дясна страна в правилна посока, с правилно разбиране. Не както някои - бих казала-
много произволно, своеволно или много доминиращо като Хитлер. Имали сме даже хитлеровци сред Сахаджа йогите.
Но сега е дошло времето да направите нещо повече от това, което направиха светците преди. Да довършите делото
им. Не да я пазите само за себе си - да имате семейство, да имате много хубави деца, да имате, да се радвате. Не за
това е Сахаджа Йога. Сахаджа Йога е за трансформация на целия свят. Трябва да помислите за това какво правите,
къде сте. И какво сте постигнали в Сахаджа Йога. После стигаме до Агнйа. В Агнйа какво се случва? Сахаджа йогите
стават... имат... те могат да понесат всичко, могат да изстрадат всичко. Ние не искаме това. Онова, което искаме, е да
отстраним страданията на другите, да отстраним агресията у другите. Но нямаме, нямаме този вид организация.
Нямаме подобно разбиране. И ако това проработи, вие ще бъдете различни хора. Иначе сте станали като светци –
седнали в техните отшелнически килии, нещо подобно. Но не повече. Така че по-добре опитайте да направите нещо
положително, без агресия. Аз знам, че някои от вас са все още много агресивни и се перчат, знам го. Но ако сте
настроени да работите колективно, тогава ще осъзнаете какви грешки правите. Какво липсва все още във вашата
личност. Това е много важно. На ниво Агнйа чакра много Сахаджа йоги залитат. Не зная какво се случва с тях. Казах
ви, че в Агнйа трябва да простите. Но това не означава да позволявате на хората да правят грешни неща. Понеже
искате да простите, е много лесно да не се борите, да не казвате нищо, само да стоите настрани, само да прощавате.
Не! Идете и говорете с този човек, кажете му какво не е правилно. Трябва да се изправите лице в лице. Ако не може да
се изправите лице в лице, тогава сте безполезни. Точно както всички други хора. Каква е ползата от вас, които сте
получили Реализация? Сега трябва да разберем, че работата не е само да имаме вибрации, да сме добре, да
излекувате някои хора - не е това целта. Вие трябва да разпространявате. Трябва да отидете сред хората. Трябва да
бъдете колективни по този въпрос и да разпространявате Сахаджа Йога. С толкова много Сахаджа йоги по целия свят
не сме напреднали много. И така, сега трябва да планирате какво искате да правите, как искате да го правите и как да
разпространявате Сахаджа Йога. Това е много важно. Защото сте добри – да речем - в приказките за Сахаджа Йога, в
пеенето за Сахаджа Йога. Всички тези неща са безполезни докато нямате конкретно доказателство - идването на
много повече хора в Сахаджа Йога. В малка страна като Турция имаме 25000 Сахаджа йоги. Какво ще кажете? Всички
те са мюсюлмани, 25000 мюсюлмани стават Сахаджа йоги. Защо откривате, че числото е много малко във всяка друга
страна? Те (турците – б.пр.) не са много богати, но се грижат за своята Себереализация и също дават Себереализация
на другите. Много учудващо е как се е развило това и как се е разпространило. Така че вместо да мислите за вашите
проблеми, за вашите врагове, за вашите сили, помислете да дадете сили на другите. И да ги направите Сахаджа йоги.
Това е много важно. Ако сте в Сахасрара, тогава имате всички сили. Ако сте в Сахасрара и ако не разпространявате
Сахаджа Йога, каква е ползата от получената Себереализация? Само лично за вас ли ? Това е много егоистично. Така
че, бих казала, вместо да разпространявате собствената си слава, собствената си усмивка, собствено си име, опитайте
се да привлечете повече хора в Сахаджа Йога. Станете много динамична сила. Толкова много хора Ми се оплакват, че
Сахаджа йогите не са нищо друго освен мъртви хора. Такива ли сте? Дори само една отделна личност като Мен
свърши толкова много работа. Защо да не го сторите и вие, хора? Работихте ли из цялата ви страна? Само помислете
за това. Защото докато не направите това, вие не сте сампурна, не сте завършени и не сте разбрали силите на Ади
Шакти в пълната им форма. Ето защо ви казвам днес, че това е много важен ден, в който Ме боготворите като Ади
Шакти. Но трябва да знаете, че Ади Шакти трябва да е цялостна форма. Не може да бъде само левостранна, не. Ако не
стане това, то каква е ползата? Това е като всеки друг само да получи Реализация от когото и да е. Това не е толкова
важно. Вие не само трябва да я разпространявате, но също трябва да ги направите реализирани и осъзнати за това.
Давам ви всички Мои благословии, цялата Моя любов, всички Мои сили. Но опитайте се да разберете. Съгласни ли
сте? Благодаря ви много.
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Пуджа на Шри Кубера Канаджохари, САЩ - 18 Август 2002 г. Днес почитаме Шри Кришна като много велика личност, а
вие знаете защо дойде Той на тази земя. Той дойде, за да създаде една нова форма нe на Вирата, не като Вирата, а
такава, чрез която тази страна стана толкова преуспяваща и то само благодарение на Неговото Пришествие. Той
създаде красив начин на мислене сред вас хората - как да развивате дхармично културата. И имахте много велики
лидери, които Го следваха и почитаха до известна степен, и създадоха един нов свят в същата тази Америка. Но за
нещастие, с течение на времето Неговата фигура изчезна от умовете на хората. Причината беше, че Кришна тук бе
представен от много неподходящи хора, които нямаха никаква представа за Шри Кришна - че Той е велик господар на
богатството, че знаеше как да използва богатствата и как се прави богатство чрез дхарма, а не чрез адхарма. Всички
те забравиха изцяло за това и постепенно започнаха да използват манипулиращи сили, най-различни адхармични
неща - измами, заграбване на пари, пилеене на парите си за абсолютно безполезни неща. Той е Кубера и, разбира се,
не се нуждае от никакви пари. Той ги постига и не само това, но Той живееше сред тях. Казват, че си е съградил златна
къща в Дварика, изцяло направена от злато. Но къщата Му е потопена във водата, в морето и никой не вярва, че
съществува. Но вече я откриха под водата, много дълбоко под водата. Така че всички предположения за Него бяха
погрешни, пълна лъжа. Той определено беше личност, която направи много пари, и то чрез дхарма. Освен това беше
царски син и построи къщата в Дварика изцяло от злато. Тя е още там и хората я откриха, но под морето. Изминали са
хиляди години, но тя все още си стои. Само защото принадлежим на Шри Кришна, тя все още съществува. Така е,
защото Той единствен беше за сатйа, за истината. Той беше за истината и изработваше всичко върху принципа на
Истината. Каквото се окажеше неистинно, той се стремеше да го премахне. Което беше разрушително, се опитваше да
го отстрани и установяваше себе си единствено чрез истината. Той е Този, който представлява истината, абсолютната
истина и как истината може да възтържествува над всичко. Аз съм пълната Негова противоположност, защото не
разбирам изобщо от пари, но Той се грижи за тази част от живота ми. Аз съм безнадеждно зле в това отношение. Не
разбирам от банково дело. Не разбирам парите. Дори не мога да броя пари. Сега какво бихте казали за това? Но Той е
тук, за да се грижи за това и Аз никога не съм имала недостиг от пари нито от богатство. Всичко това имам в изобилие.
То идва също и чрез чувството ви за удовлетворение. Ако имате чувството за удовлетворение, не търсите пари. Какво
се случва във вашата страна, където някои хора получават пари? Ако получите малко пари, тогава усещате вкуса им.
Такива хора не са удовлетворени и затова като луди хукват и пилеят парите си за глупости. Това е много присъщо за
хората. В човешката еволюция, след като достигнете определено състояние на просветление, тогава всички
безсмислени неща като завистта, например, напълно изчезват от характера ви. Вече не таите в себе си завист и
ставате изключително удовлетворена личност. За вас паритe ги има и това е добре, но не са толкова важни. Това е
така поради нагласата ви, че не се нуждаете особено от тях и ги приемате като изцяло изработени от Шри Кришна.
Можете ли да си представите? Той върши всичко това, грижейки се за вас и помагайки ви с парите. Аз започнах
Сахаджа Йога без нито една стотинка. И никога не съм имала никакъв проблем. Ето едно от нещата, които е Кубера.
Той донася благополучието. Той се грижи за хората, които нямат пари. Той дава пари на хората, които стоят зад
истината, които се наслаждават на живот, изпълнен с истина. Неговата работа е хората да се наслаждават на
богатството, иначе не му се радват. Те имат много, но искат повече. Това означава, че не се наслаждават на
богатството. Когато имат малко, искат да получат повече, защото не се радват на онова, което имат. Но след
себереализацията ще видите, че ще се радвате на всичко, което имате. Наслаждавате му се напълно и изцяло и не
хленчите за нищо, което нямате. Няма значение, че го нямате. Много пъти хората са Ме питали: “Майко, защо не
правим пуджа на Шри Кришна като Кубера?”. Казвах “Добре, щом точно сега всеки се опитва да стане Кубера. Нека да
получат добър урок, а после ще имаме пуджа на Кубера.” И точно затова се съгласих да направим тази пуджа днес,
защото вече видяхте какво се случва ако сте алчни. Продължавате да вършите всякакви грехове и всякакви грешки,
които разрушават страната ви. Една толкова богата страна сега стана бедна. Къде отидоха всички тези пари? Подобни
хора са доста хитри. Днес някой ми каза за парите от застраховката си. Господи! Някой каза, че не можете да
получите парите си обратно и освен това били в офшорни компании и тем подобни. Отговорих: “Вижте сега, онези хора
никога не са се страхували, че ще ги хванат и са действали така толкова много години. Но съм сигурна, че един ден ще
бъдат разобличени от самия Кубера!”. Затова днес, почитайки Кубера, онова, което правим, е да установим истината за
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парите. Какво се крие зад парите? Кое е важното, когато имаш пари? Тази страна имаше пари. В резултат на това
много добри хора дойдоха да работят тук и така вие получихте много придобивки. Имахте толкова много хора, които
ги създаваха, защото мисля, че относно определени неща американците страдаха не от липса на интелигентност, а на
даровитост. Мисля, че тя малко им липсва, така че привлякоха много гениални хора, които дойдоха от чужбина. А бяха
също и много целенасочени, така че съумяха да свършат това много добре. Също така уважаваха хората, които идваха
тук с умовете си. Но ето какво се случва, когато забравите, че най-важна е истината. Ако нямате истината в себе си,
няма полза да имате пари, защото в такъв случай се захващате с всевъзможни неща само и само да получите пари.
Онзи ден пътувах през Лас Вегас и когато спряхме на летището, толкова много хора влязоха в самолета и всички те
изглеждаха така, сякаш някой от семейството им е починал. Отначало не можах да разбера и се чудех какво се е
случило. После ми казаха: “Майко, загубили са всичките си пари.” И така, когато имат пари, скачат от радост. В
следващия момент плачат, защото са изгубили парите си. Каква е ползата от такива пари, които са толкова временно
явление, толкова безполезни? Но такава е природата на човека - да тича след майа. Свойството на парите е, че те ви
въвеждат в майа – майата, че някак си може да получите. С малкото пари си купуват нещо и тогава си помислят, че
парите са много важни. Така че може да си купите много неща. Можете да си купите коли, можете да си купите
самолети, това или онова. И точно тук майата си играе с вас и вие започвате да тичате след тези луди пари, които ви
подлудяват. Хубавото е, че при тези обстоятелства хората откриват фалшивата природа на тази майа-парите и затова
съм толкова щастлива, че всички те се хванаха в капана и с цялата им сила идваща от парите им е свършено. Така че
Кубера изработваше всички тези трикове. Кришна знае много номера, изключително хитър е. Той поставя уловки във
всяко действие, едно след друго. Първо ви подвежда, че парите са от значение, така че хуквате след тях, а после
просто разбирате, че е било глупаво. По нашите земи, в нашата страна има една история за шейх Чили. Той се сдобил с
малко пари и бил сграбчен от тази майа, така че си помислил, че може да се справи много добре. И започнал да си
мечтае какво би могъл да направи. Отишъл и купил много яйца. И си казал: “Сега яйцата ще се превърнат в малки
пиленца, които ще пораснат и ще продам, и ще имам толкова много пари”. Ето така си говорел. И докато премислял
всичко това в главата си, заспал и в съня си паднал върху яйцата, изпочупил всичките и тогава с майата било
свършено. Това би могло да се случи рано, но ако не стане, тогава свършвате в затвора или нещо от този сорт.
Сахаджа Йога е нещо, което ви дава едно цялостно виждане, цялостно виждане за разрушението, което може да
последва от тази майа. Това е такова вникване, че не е нужно да правите каквото и да било. Аз съм различна - казах
ви, че изобщо не разбирам от пари. Но дори и да разбирате стойността на парите, дори да разбирате, че те могат да ви
донесат много неща и въпреки това не гледате към тях, дори да са под носа ви. Това е белегът, по който се отличава
един истински Сахаджа йоги. За него парите нямат значение, по принцип. Не че той прави нещо по въпроса или казва
“това е мое”. По природа не се тревожи за пари, просто защото е над тях. Този, който е над парите, е истински Сахаджа
йоги. Онзи, който е увлечен от глупавите неща и майата на парите, не е истински Сахаджа йоги. Разбира се, видяла
съм, че повечето Сахаджа йоги са изключително честни, особено на Запад. Но в Индия парите са болест. Както тук си
имате някои “вируси”, в Индия също имаме определени вируси и затова индийците все още продължават да тичат
след парите. За тях парите са важни. Но в процеса на еволюция ако достигнете до едно определено ниво, където се
издигате над вашата Набхи чарка, извисявате се над Набхи чакра, тогава парите не са така важни. Не са толкова
важни. За себе си открих, че не мога да купувам разни неща освен ако не са за другите. Имам предвид, разбира се, че
има толкова много ненужни неща, които хората имат, дават като подаръци разни вещи. Но Аз самата - това ще ви
учуди много – съм доста нервна или, бих казала, нерешителна - или както искате го наречете - но никак ме няма по
въпроса за правене на какъвто и да е бизнес или покупки. Всичко това е ... /говори за микрофона – б.пр./ Трябва да го
закрепите. Това е въпросът. Можете ли? Пада. Това не е добре. Елате тук и го закрепете, моля ви. Той пада и се налага
да го държа. Точно така. Сега всичко е наред. По същия начин, Сахаджа йогите трябва да установите умовете си върху
вашия Дух и да се наслаждавате на силите във вашия Дух, вашите собствени. Веднъж щом получите тази наслада, не
изпадате в алчност. Това е много, много просто, но понякога не го правите. Вие се прехласвате по нещо - може да е
кола, самолет. Не знам какво - каквото и да е. Истинско главоболие си е да имаш толкова много коли, нали? Но хората
имат. Мислят си, че по този начин другите ще се впечатлят и че са велики. Така ли е? Нищо. Ако другите се впечатлят,
каква е ползата за нас? Какво вие получавате от това? Един Сахаджа йоги има свой собствен Дух, за да му се радва.
Повече от всичко друго, той желае да не притежава нещо. Главоболие е да притежаваш нещо. Другата страна на това
е Махалакшми. Ако Принципът на Махалакшми е вътре във вас, няма да имате проблем с парите. Даже напротив - ще
знаете как да спрете проблема. Доколкото това Ме засяга, понякога ми омръзва този Принцип на Махалакшми,



защото не знам откъде се задейства, как действа без никакво усилие. Но по природа Аз не се интересувам от това, не
Ми е присъщо. Но това е... Не знам какво поражда този ефект. Сега да предположим, че купя нещо мъничко, като ето
това, после то ще се продава десет пъти повече. Стойността му ще бъде поне десет пъти по-висока. Не знам как така.
Много е изненадващо. Автоматически, щом купя нещо много мъничко, откривам, че то е много скъпо. Как се получава
така? Трябва да са чудеса на Махалакшми, мисля Аз. И така, това, което имам да ви кажа, е следното: не бива изобщо
да се тревожите за вашето финансово положение. Спрете да пресмятате. Не гледайте постоянно колко пари имате в
банката, какво трябва да направите с парите си, къде да ги инвестирате. Виждала съм хора, които направо полудяват
планирайки всичко. Не е нужно да правите всичко това, щом като вече сте Сахаджа йоги. Всичко това работи
автоматично. Алчността е във вас, точно както и всяка друга болест. Както имате болести, така у вас има и алчност.
Както болестите ви могат да бъдат излекувани със Сахаджа Йога, вашите болести – доколкото и алчността е такава -
изчезват. Не знаете какво е това алчност. Единственият начин да й се противопоставите е като станете изключително
щедри. Ако сте изключително щедри, алчността ще избяга. Това може да е друг начин да се справите. Да
предположим, имате нещо вкъщи и си мислите, че е прекалено. Не смятате да се отървете от него, но мислите, че е
излишно и бихте го дали на някого. Просто започвате да си мислите на кого бихте могли да го дадете и се досещате:
“О, този човек няма това. Нека му го дам.” И ако му го дадете, той ще бъде толкова благодарен, че ще ви каже такива
красиви неща, каквито обикновено никой не би ви казал, никога. И е удивително колко радост носи това и как хората
харесват вашата щедрост. И така вие трябва да сте щедри, просто щедри - не към себе си, а към другите. Бъдете
колкото се може по–щедри. Щедростта дарява много любов, тя е един от начините да изразите любовта си. Много
пъти ми се е случвало да видя, че някой се нуждае от нещо и запечатвам това в ума си. Купувам същото нещо и го
давам на човека, а количеството любов, която той ми дава, е хиляди пъти повече дори от радостта, която бих
получила, купувайки това нещо. То е толкова незначително за Мен, но за него не беше така и затова той разказа на
толкова много хора: “Майка ми даде това, Майка ми го даде.” Аз се учудвах. После питаха: “Майко, как му го дадохте?”
А Аз казах: “Просто от любов.” Много хора се захващат със Сахаджа Йога, все още питайки се какво е щедростта. И
така, да бъдеш щедър е най-добрият начин на живот на този свят. В края на краищата е главоболие да имаш
прекалено много неща. По-добре е да се освободим от тях, но поради любовта. Ако направите така, ще видите колко
ще ви бъдат признателни хората. Другото е да се отървете от алчността - трябва да пробвате някакъв вид колективна
социална работа. Да речем, отивате на място, където има много бедни хора. Казвам ви, алчността ви просто ще се
изпари. Ще бъдете изумени как живеят тези хора, в какви условия - “Защо ме е грижа за всичо това, богатства и
всичко останало?” Ще е просто шокиращо. Понякога виждате, виждате хора, дори и в Индия, в много окаяно
състояние. Веднъж отидох в Калкута и стана така, че по някакъв начин, нали разбирате, съвсем случайно стана така,
че попаднах на място, където хората живееха в много голяма бедност, дори и децата. И ще се смаете, после в
продължение на дни не можех да се храня. Плачех и не ядях от храната си. Просто не знаех какво да правя, защото се
питах: “Какво е това? Защо тези хора са в това положение?” И бях толкова безпомощна, че само плачех. Реших, че един
ден трябва да се опитам да направя нещо за тях. Наистина впечатляващо е от каква наистина ранна възраст основах
дом за прокажени. Направих и лазарет, дом за бежанци, всякакви неща и никога не си и помислях, че щом давах
парите си за тези хора, може да се лиша от някои неща. Освен това продадох някои от вещите си, защото това да
бъдеш щедър – казвам ви - носи такова удоволствие, такова удовлетворение. Толкова е просто, откъдето и да го
погледнем - трябва да сте щедри. Това е качеството на Кубера. Той е извънредно щедра личност и точно такива
личности трябва да бъдете и вие. Виждала съм как Сахаджа йогите са много щедри. Досега никой не ми е казвал, че
някой е скъперник, засега. И съм сигурна, че ще дойде денят, когато ще имаме хора от толкова високо качество. В
Сахаджа Йога не казваме, както в някои други учения, да се откажете от дрехите си, от семейството си, да живеете в
гората или в някоя колиба или нещо от този род - нищо подобно. Не се отричате от нищо. Трябва да се откажете от
сърце, просто трябва се случило във вас самите. Няма да се отречете. И ако това е добре изградено във вас духовно,
дори не бихте си помислили да ограбите някого. Даже напротив, ще ви харесва да се откажете от всичко. Баща ми
беше дори, бих казала, по-трагичен случай от Мене. Той винаги оставяше къщата отключена и всички врати отворени.
Казваше, че няма да дойде крадец, ако не държите вратите заключени. И така, един ден дойде крадец и открадна
неговия грамофон - от онези - едновремешните, с голямата фуния. На следващия ден баща ми седеше много натъжен.
Тогава майка ми попита: “Защо си тъжен? Заради грамофона ли?”. Той отговори: “Не, само съм тъжен, защото явно
този, които е взел грамофона, разбира от музика, но не е взел плочите”. А майка ми каза: “Добре. И какво да направим
сега? Да пуснем обява във вестника да отнесе и плочите ли?” Искам да кажа, че е толкова трогателно и дори сега,



след толкова години като ви разказвам това, на вас ви е забавно. Какъв хубав пример за щедрост беше той. Но ако
налагате щедростта чрез религия или разни идеи, че хората трябва да се отрекат от нещо, то не бива да се прави.
Отричането става отвътре. Ако не сте обвързани към нещо, то вече сте се отказали от него. Това е така ако всички вие
се наслаждавате на своята щедрост и благотворителност. И обратното - познавам хора, които са много богати, но не
притежават щедрост. Тя е друго качество на Кубера. Освен това казват, че Аз, или може би Той, разбира от банково
дело, вероятно. По онова време нямаше банки, но Аз мисля, че сигурно е трябвало да има, защото начинът по който
Той управлява банките, знаете ли, на Мен ми изглежда, че стои на върха на всички тях и точно поради това в банките
все още няма проблеми. Не знам, но той е много умен, много интелигентен, винаги нащрек, което е много важно ако
трябва да боравиш с пари. Освен това е напълно необвързан към парите и просто наблюдава живота си, това което е
направил. Той (Шри Кришна – б.р.) прекара детството си със своя гуру и изкарваше - как им казвате - кравите и
стадата извън джунглите. Ето така прекара своето детство, а по- късно си играеше с момчетата, които се грижеха за
кравите, в едно – мисля - много обикновено семейство. Никога не се прехласваше по парите. Той крадеше - крадеше
маслото, защото жените го продаваха на войниците на Камса. А Кришна го изяждаше и така жените не можеха да им
занесат маслото. Само си представете, такова малко момче като него, а всъщност даваше урок на онези жени, които
бяха алчни и искаха да продават маслото на ужасните войници. Той изяждаше всичкото масло сам самичък. Във
всяко нещо, което Той е правил, можете да прозрете изключителната щедрост, изключителната щедрост. Бих казала,
че с цялата си интелигентност беше толкова [???] и уби собствения си чичо. За него това не беше важно. Така
наречените роднинските връзки не бяха важни. Онова, което виждаме - особено в нашата Индия – е, че връзките са
много важни. Бащата е крадец, синът е крадец, внукът е крадец. Те всичките са крадци. Можете ли да си представите?
Не съм виждала семейство, в което ако има някой е крадец, неговите наследници да са честни хора. Това е много
странно нещо, но такава алчност витае в техните умове, че не смятат, че е важно. Просто считат, че кражбата е
единственият начин на живот, въпреки че в Индия има хора, които са изключително честни. Виждала съм нашата
прислуга. Никога не са откраднали - нищо, никога. Не знам, нямат причина за това. Но това е факт. Те никога не са
откраднали нищо - много учудващо. Защо? Защо не крадат? Те са щастливи от живота си. Не искат да го променят. Не
желаят да имат онези ужасни неща, които могат да ги пратят в затвора. Но другите не знаят. Дори не мислят за това.
Просто не го правят. Защо? Защото имат чувството за срам. У по-бедните хора чувството за срам е много развито. В
това общество те се ползват с голямо уважение като хора, които са най-честните, а те всички са честни. Някои от тях
може би не са, но хората не уважават такъв човек, защото смятат, че самоуважението е най-значимото нещо. Може ли
да си представите тези бедни хора? Те се хранят веднъж на ден, но за тях самоуважението е над всичко. Така че
третото решение за този тип глупава алчност е самоуважението. Защо ви трябва да крадете? Защо ви е да имате нещо,
което е откраднато или което принадлежи на друг човек? Ако имате себеуважението вътре в себе си, не бихте
докоснали нещо, което не е ваше. Щом прислугата може да направи това, защо да не могат и хората, които не са
толкова зле? Това е характер от по-високо ниво, който те развиват, и при което – мисля - самоуважението е много
по-важно от всичко друго, което би задоволило алчността им. Има едно нещо за алчността – никога не се насища.
Няма насищане. Виждала съм хора, които някога бяха много богати, но много обедняха. Тогава за тях животът се
превърна в ад. Те не могат да живеят без огромната си - бих казала - помпозност и показност. Но не разбират, че това
е било фалш. Просто продължават да се чувстват съвсем пропаднали, щом са загубили парите си. После, има и хора,
които искат да имат пари. Ще направят всичко, но ще получат пари. Странно е това, но и с властта е същото. Ако
разполагате със ваши собствени сили, няма да ламтите за власт. Но хората искат да имат власт, защото желаят да
имат пари, а получават власт чрез парите. Можете ли да си представите до къде са стигнали човешките същества?! До
какво ниво? На какво ниво от еволюцията са! Те се въртят в омагьосания кръг на парите. Това е Набхи чакра, която
трябва да…[???], която ви дава удовлетворение. Ако вашата Набхи е удовлетворена, сте постигнали състоянието на
Кубера. Затова много е важно да разберете, че вашата Набхи трябва да бъде удовлетворена. Има и още много неща,
които си ги носим в себе си, но сега мисля, че най-лошото е алчността и ако се справим по един или друг начин с нея,
довеждайки я до определеното й равнище, то тогава – мисля - светът ще бъде много, много по-добър. Нека Бог да ви
благослови!
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Дивали Пуджа Лос Анджелос, САЩ - 3 ноември 2002 год. Пожелавам ви много щастлива Дивали. Такава радост е за
Мен да ви видя всички тук, че всички вие сте приели Сахаджа Йога по толкова красив начин. Това е нещо ваше, Себето
е ваше собствено, Духът е ваш собствен, но трудното е да станеш Духът. Мисля, че просто е изпълнено ваше желание.
Именно по този начин сте получили своята Себереализация. Както много добре знаете, Себереализацията не може да
бъде дадена насила. Тя може да се осъществи само чрез вашето желание, само чрез вашето посвещение. Няма
никаква полза да се говори за това. Никаква полза няма някой да бъде убеждаван. Това, което осъществява нещата, е
вашето желание. Толкова е просто. Енергията на вашето вътрешно желание осъществява всичко. По целия свят има
много хора, които получиха своята Реализация, но не са тук. Аз помня всички и вие трябва да си спомняте за тях. Днес
е хубав ден,в който можем да мислим за всички в този свят, които са озарени. Това е истинската Дивали – озарението
на всички човешки същества. Не е някаква свещ, не е някаква лампа, това са човешки същества. Ако са озарени,
повече не съществува никакъв проблем. Проблемът идва с хората, които не са озарени, защото са в тъмнината. Те
вървят в тъмнината и някои от тях изобщо не знаят, че са напълно невежи по отношение на Реалността. След като
веднъж дойдете в Сахаджа Йога и се озарите, виждате в тази светлина. В тази светлина като начало започвате да
виждате кое е добро и кое е лошо. А след това красиво израствате в нея, точно както тези цветя, които през цялото
време са щастливи и непрекъснато раздават радост. По същия начин, когато сте озарени с тази светлина, вие не
търсите нищо, имате всичко в себе си. Поддържате светлините включени. Друго нещо, което можете да правите, е че
чрез своята светлина можете да озарявате други хора. Както направихме тук: запалихме една свещ и с нея огряхме
всички. Така че всички вие можете да правите това, защото получихте тази светлина вътре в себе си. С нея можете да
озарявате другите и те могат да почувстват радостта на своя Дух. Ето, тук сега са поставени толкова много светлини.
По същия начин вие сте светлините за целия свят. Не е достатъчно само да получите светлината. Трябва да давате
светлина на другите, трябва да озарявате другите, точно както тези свещи. Щом започнете да правите това, ще
осъзнаете какво сте получили и тогава ще се самоуважавате, ще се държите по начин, по който се държи един светец.
Можете да бъдете светци, без да афиширате каквото и да е. Вътре в себе си просто развивате онзи красив,
изключително красив характер, който дава радост. Не желаете да лансирате каквито и да е фалшиви идеи за себе си,
защото всичко, което е истина, е с вас. Няма никаква нужда да казвате някому някаква неистина за себе си. Хората
сами ще разберат, че сте реализирани души, просто ще почувстват фината ви природа, вашата същност, независимо
дали идвате от Индия, от Англия или от Америка. Всички притежавате океана от любов и познание в себе си. Бъдете
сигурни, че той е изцяло налице и най-напред вие се насладете на своя океан от любов. Най-напред вие се насладете, а
след това можете да дадете и на другите. Не е необходимо да ви казвам да се обичате един друг. Вие просто обичате,
просто разбирате, просто разпростирате своята светлина помежду си. Понякога се разочаровате от хората на своята
страна или град, или село, че не са озарени. Най-доброто, което можете да направите, е да осъществите това озарение.
Вие трябва да го осъществите. Знаете, че при Мен първоначално дойде само една много стара жена и получи
Реализацията си от Мен, а сега всички вие сте тук. Ето така и вие можете да вършите работата по даване на
Реализация. Не е необходимо да правите никакви изчисления, не е необходимо да изразявате благодарност. То
просто е налице и работи. Какво правите за светлината? Просто гледате. Поставяте свещта и получавате светлина.
Това е същото: озарението ви е такова, че ще даде светлина на хиляди и хиляди хора по целия свят. Както знаете, има
много страни, до които трябва да стигнем, и ще направим така: просто установявате къде трябва да отидете и да
работите. На първо място вие сте в състояние да давате Реализация. В състояние сте. Бъдете убедени, че можете да
давате Реализация на хората и че за целта нямате нужда от никаква помощ. Един единствен човек може да прави
това; хиляди могат да го правят. За Дивали на целия свят много е важно да даваме Реализация на хората. Много е
важно. В Сахаджа Йога има много хора, които са малко разочаровани от себе си. Особено от своето минало.
Забравете миналото. То не е важно. Това, което е важно, е настоящето – какво трябва да правите в настоящия
момент. Не е нужно да се тревожите за миналото: „Направил съм това, направил съм онова“. Каквото и да е
извършено – край! Сега гледайте към бъдещето – какво можете да направите за него. По един или друг начин (със
светлината) вие виждате пътеката. Отказахте се от цялата тъмнина, знаете колко далече да стигнете, как да се
срещнете с хората и как да разпространявате Сахаджа Йога. Това е нещо, което вече е във вас. Обаче преди всичко
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трябва да установите връзката си с него. Ако сте установили връзка с океана в себе си, определено можете да
осъществявате нещата, при това по много красив начин. И ще се удивите колко успехи ще постигнете. Ще се удивите
на успеха си, че сте излезли от невежеството и притежавате светлината! Със светлината наистина отстранявате
тъмнината, без да е необходимо да мислите за това. Просто я отстранявате, защото притежавате светлина. Но ако
нямате светлина, тогава няма никаква полза да говорим за това, не е необходимо да правим нещо, защото няма да
постигнем никакъв успех. Напротив, това ще бъде провал, и то от най-лош вид. А това може да се окаже много опасно
за хората. И в Сахаджа Йога имаме много забавни случаи. Но мисля, че един по един си давате сметка: „Това не е
трябвало да се прави; онова беше неправилно“. Трябва да открием какво е това, което ви заслепява в тази страна.
Америка е силно парично ориентирана. И това се е разпространило по целия свят. Бидейки парично ориентирани, вие
наистина пощурявате и чувствате, че трябва да извличате парична полза от Сахаджа Йога. Някои не мислят така, но
все още тичат подир „правенето на пари“. За вас изобщо не е необходимо да правите пари или да откривате за себе си
начин да се осигурите парично. Вашата сигурност е вградена във вас. Затова всичките външни, абсолютно ненужни
неща не бива да ви заслепяват. Ако притежавате светлина, можете ясно да виждате. Много ясно виждате тази
божествена помощ в своя живот. И се удивявате как Божественото ви е помогнало в различни случаи. Аз получавам
писма от хората, които пишат: „Майко, много Ви благодаря, отървах се от своя проблем, отървах се от враговете си“,
всякакви такива неща. Но Аз нищо не съм направила! Вашата светлина е тази, която е отстранила тъмнината. Ако си
невеж, единствено светлината може да отстрани тъмнината и на невежеството ти. В действителност не знаем колко
голяма е силата на светлината. Както виждате тук, всяка светлина излъчва толкова много не само енергия, но и
очертава цялостна картина. Така че можете да разпознаете. Например можете да разпознаете дали някой е
реализирана душа или не е. Не се налага да приближавате до него или да полагате някаква специална грижа или
каквото и да е друго. Просто ще знаете дали тази личност е реализирана. Много е учудващо, но съм имала случаи, в
които хората не могат да разберат кой е реализирана душа. Ако знаете кой е реализирана душа, половината от
проблема ви е приключен. Вторият проблем е как да убедиш този човек какво е способен да направи. Откривам този
проблем и при сахаджа йогите. Те, по целия свят, са в състояние да вършат много велика работа. Могат да откриват
толкова много неща, които обикновените хора не могат да открият. Сахаджа йогите веднага могат да разберат пред
какъв човек застават. Такава е разликата, тоест вие знаете истината. Истината за всеки, истината за цялата ситуация,
истината за това дали някой просто се хвали или си съчинява някаква история, или по някакъв начин е двуличен. Не е
трудно, защото сега имате зрение, можете да виждате чрез своята светлина какво е неправилно или е добро в
другите. Такава благословия е за вас, че не могат да ви измамят. Защото за вас се грижи Божественото, през цялото
време сте направлявани от Божественото. Вярвате в Божественото, имате вяра в Божественото – много е важно.
Както вярвате на свещта, така вярвате, че Божественото ще ви дава светлина, ще ви сочи пътя, ще ви отведе на
правилното място, за да извършите правилното нещо. Имам предвид, че много са видели случаите, които съм имала с
вас. Не съм ви казала колко много хора са ми писали, че са открили как се осъществяват нещата. Освен всичко това
ние сме колективни, мили сме един към друг, не изричаме лъжи, не се опитваме да разрушим когото и да било. Това
означава, че сме далече над всички човешки провали. И това се дължи единствено на светлината. Можете да видите
къде грешите. Просто виждате за самия себе си. Мисля, че за целта медитацията е най-важното нещо. Трябва да
медитирате всеки ден. Онези, които не медитират, могат да пропаднат, защото медитацията е като поставянето на
олио в лампата. Онези, които не медитират и мислят, че могат да се справят и без това, дълбоко грешат. Те трябва да
медитират сутрин и вечер. Проблемът е в това, че всичко идва изкусно, толкова просто, че те не осъзнават, че
медитацията е много важна. Типично! Вие – не, но зная, че има много, които са получили Реализация, но не медитират.
И техният стил на живот е различен, природата им е различна. Медитацията е такова уталожващо нещо, такъв красив
начин за връзка с Божественото, че всичките ви проблеми се решават по време на медитативното ви състояние. Ако
не медитирате, ако не следвате медитация, възможно е светлината ви да намалее. Няма да хвърля достатъчно
светлина. Важно е, много е важно да откриете нещата за себе си и за другите в медитация. Мнозина питат как да
медитират. Не правете нищо, просто навлезте в състояние на съзнание без мисли. Опитайте се да навлезете в
състояние на съзнание без мисли и ако можете да постигнете това състояние на съзнание без мисли, това означава,
че сте си свършили работата. Защото това е точката, в която вие сте едно с Истината, с Реалността, с Радостта – с
всичко, което е толкова фундаментално. Когато медитирате, опитайте се да не го превръщате в някаква церемония,
не. Медитацията е тишината във вас, тишината в мислите ви, и навлизането в дълбините на океана, който е във вас
самите. Но да предположим, че не правите това. Аз веднага мога да разпозная тези, които медитират, и онези, които



не медитират. За Мен не е трудно. Онези, които не медитират, винаги се колебаят. Объркани са. Не могат да разберат.
Ето защо медитацията е най-важното нещо в Сахаджа Йога. Точно както светлината бликва, когато електричеството
протича и можете да видите (или да купите) нещо благодарение на нея, по същия начин медитацията е постоянна
наличност на Божествената сила. Тя ще намали всичките ви желания, стремежи, домогвания. Не само това, но отнема
всичките негативни мисли. Отнема всичките объркващи неща. И когато медитирате по този начин в съзнание без
мисли, ще се убедите колко много ви се помага – вътрешно и отвън. Силата, която работи, е страхотна – това
съзнание без мисли! Тези които не медитират не могат да отидат много напред в развитието си в Сахаджа Йога Вие
трябва да опитвате да медитирате и да отидете до състоянието на съзнание без мисли. Така че, какво се случва с вас?
Ако сте в състояние на съзнание без мисли. Какво ви се случва? Това, че получавате увереността, пълна увереност по
отношение на Божествеността. Знаете, че я притежавате. Виждала съм деца, които идват от нашето училище в
Дхарамсала – изключително убедени и изключително смирени. Попитах ги: „Какво правите?“. Отговориха: „Майко, ние
медитираме. Медитираме в училището вечер и тази медитация помага“. Представете си, тези малки деца могат да
кажат това! Така че защо вие също не разберете, че медитацията ще ви даде сигурност. Тя ще ви даде истинско
просветление и пълна връзка с Божественото. Каква е ползата да се практикува Сахаджа Йога без връзка с
Божественото? Познавам хора, които медитират, които са навлезли дълбоко в своето същество и са много развити.
Познавам и хора, които са малко повърхностни. Вашата дълбочина е в съзнанието без мисли. Това е много важна
точка, която трябва да достигнете. Гледайки към нещо, ако сте в съзнание без мисли, тогава вие наистина ставате
негови отражатели. Това работи точно така. Не зная колко дълго можете да се задържите в това състояние, но дори и
за секунда да можете да го постигнете, ще започнете да го постигате за все по-дълго. И преди много сме говорили за
медитацията, но днес, виждайки всички тези горящи свещи, мисля, че всичките са медитативни. Всички са в
медитация и затова горят. По същия начин разпознавам сахаджа йогите, които медитират. Зная и кои не медитират. И
ако имат проблеми, зная защо проблемите са налице. Главното е връзката ви с Божественото и тя е възможна
единствено, когато медитирате и останете в състояние на съзнание без мисли. Това е точката, в която Божественото
работи и ви помага. Идва ви на помощ по такъв начин, че не знаете, че сте го достигнали. Затова състоянието на
съзнание без мисли е първата точка, която всички трябва да постигнете. Много е важно. След това можем да
постигнем нещо друго, но първата стъпка е съзнанието без мисли. Много е важно да станете съзнание без мисли ,
защото тогава няма мисли идващи отляво или отдясно, от настоящето или от бъдещето, а вие просто сте в
настоящето. Това е нещо, което всички вие имате. Не става въпрос за това, че Аз ви го казвам, а че всички го имате.
Но се закрепете, стабилизирайте се в съзнание без мисли. Не е важно за колко време. Въпросът е, че щом веднъж сте
се докоснали до него, че след като веднъж сте го докоснали, ще продължите да го постигате. Много хора медитират,
но техният мисловен процес продължава. Те не са в покой на ума. Това е много важен момент. Ако трябва да
израствате, то трябва да сте в абсолютна връзка с Божественото чрез съзнанието без мисли. Не е необходимо да се
молите, не е необходимо да призовавате някого, нищо. То просто работи, защото е вътре във вас. Мислите ви
бомбардират от двете страни на ума. Всички мисли, които идват при вас, нямат никакъв смисъл за вас. Те не
придобиват реална форма във вас. Сами по себе си сте океан и трябва да влезете в това състояние на съзнание без
мисли. Това е описано във всички велики писания, но не така ясно, както Аз ви го казвам. Не казвам, че някои от вас
не постигат състояние на съзнание без мисли, така че не стават за нищо, не. Но моля ви, опитайте, всички вие можете
да влезете в състояние на съзнание без мисли. Дори и да е за секунда, пак е много добра идея. После постепенно
секундите ще се увеличават. Мисля, че това е отразяващ ум. Ако погледнете нещо, може да изпаднете в състояние на
съзнание без мисли, и тогава умът ви отразява дълбочината на онова, което виждате. Ето така всички ще станат
действително много съзидателни сахаджа йоги. Това, което откривам, е, че състоянието на съзнание без мисли не е
установено от мнозина, което не е добре. Днес, в деня на Дивали, бих казала просветлете себе си чрез съзнанието без
мисли. Не е трудно. То е във вас, защото мислите идват от едната или от другата страна. И те не са вълните на вашия
мозък, не. Те са просто ваши собствени реакции. Но в случай, че медитирате в истинския смисъл на думата, тогава ще
получите това съзнание без мисли, което е много важен момент. А всички онези глупави мисли, които нямат никаква
полза за вас, ще изчезнат. Няма да ги има и тогава вашият растеж ще е възможен. Тогава израствате много добре.
Мнозина от хората тук ще кажат: „Майко, не притежаваме това състояние“. Опитайте. Опитайте това. Не вярвам, че не
можете да го получите. Всички вие можете да стигнете до мисълта, "Аз мога да го постигна" и тогава ще стане. При
това не трябва да отхвърляте нищо, не трябва да виждате нищо, просто навлезте в медитация и ще се удивите как
работи тя. Разбира се, мнозина от вас са там, повечето от вас, но все пак, бих казала, увеличете това съзнание без



мисли, тази област. Днешният ден е много важен, защото е Дивали. Предполагам, че Дивали е Ден на просветлението,
но на вътрешното просветление, което означава доколко сте в състояние на съзнанието без мисли. И всичко се
получава, защото сте океан от това, имате го вътре във вас. Само трябва да се доберете до него. Ако не проникнете в
него, тогава не работи. Трябва само да се доберете до него и ще се удивите, че вие сте извор на такава радост, извор
на толкова щастие, бих казала извор на истинско просветление. И така, днешното послание е: докато медитирате,
навлезте в съзнание без мисли. Никоя мисъл не е важна, защото тя е ваше собствено творение. Но ако трябва да
станете едно с Божественото творение, трябва да постигнете състоянието на съзнание без мисли. Това е минимумът
на минимумите. Първо то стига до вас, а после постепенно ще расте и ще се удивите как ще сте в състояние да
израствате в Сахаджа Йога като големи личности. Много ви благодаря.



2003-0713, Guru Puja: A very big responsibility

View online.

Гуру Пуджа Кабела Лигуре, 13 юли 2003 г. Днешната пуджа е много велика за Мен, защото внезапно открих, че
внучката ми липсва и Аз много се натъжих от това. Вижте ме, предполага се, че съм Ади Шакти, а защо трябва да се
натъжавам за отсъстващата ми внучка. Това просто беше човешката природа, която разбрах, че всички ние
притежаваме. Ако имаме някакви отговорности и не сме си на мястото, се разстройваме. Слава богу тук има малко
деца и повечето от тях си тръгнаха вече. Но всички ние сме деца по начина, по който се притесняваме и желаем. Днес
искам всички вие да кажете, че е настъпила една нова година и че през тази нова година всички трябва да дадем едно
ново обещание пред себе си. А това обещание е много трудно за осъзнаване от хората – че не сме отговорни за
никого. Ние принадлежим на себе си и живеем със себе си. Много е трудно. Разбира се, онези, които нямат деца, са
много щастливи така. Но тези, които имат определени отговорности и задължения, все още висят във въздуха, и не са
много близо до Сахаджа Йога, трябва да кажа. Нашата основна отговорност сме самите ние –да познаваме себе си и
да зависим от себе си. Това е огромна отговорност, защото сега ще имаме големи събития и можем да почувстваме,
че сме изгубени в тях. Моля, опитайте се запомните, че не бива да забравяте вашето Себе, трябва да знаете, че сте
едно със Себето. Това е посланието, което исках да ви предам. Надявам се, че ще си помислите върху него. Нека Бог
благослови всички вас.

http://amruta.org/?p=40137


2003-0913, Shri Ganesha Puja: They Are All Incarnations

View online.

Шри Ганеша Пуджа Кабела Лигуре, 13 септември 2003 г. (Шри Матаджи поканва децата да излязат и седнат на
сцената) Сега пред нас са малките деца. Те са превъплъщения. Те са тези, които ще поведат човечеството към
огромен напредък; трябва да се грижим за човечеството. Те са хората на утрешния ден. А ние сме тези на днешния. А
какво им даваме като пример за следване? Каква е тяхната цел в живота? Трудно, много е трудно да се каже. Но със
Сахаджа Йога те ще вървят по подходящия път, ще се държат по подходящ начин и всичко ще се превърне в една
различна маса от нови Сахаджа йоги. Но е задължение на по-възрастните Сахаджа йоги да се грижат за децата, да им
дадат по-добри морални стандарти, да живеят по-добре, така че децата да следват вашия живот и да станат наистина
добри Сахаджа йоги. Това е огромна отговорност и може би ние не я осъзнаваме, не я разбираме, но те (децата) са
малки създания по подобие на великите души и трябва да ги възпитаваме и да се грижим за тях по подходящ начин, и
да ги обичаме с голяма загриженост. Това трябва да бъде разбрано. Проблемът с по-възрастните хора при нас е, че
смятат, че не бива да обръщат внимание на децата, че не бива да се тревожат за тях и да ги разбират. Ние си мислим,
че сме прекалено интелигентни, прекалено добри и че няма смисъл да си хабим енергията с децата. Това е проблемът
на по-възрастните. Но днес, когато седим тук за да почитаме Шри Ганеша, трябва да знаем, че всички те (децата) са
инкарнации на Шри Ганеша и трябва да им обръщаме необходимото внимание, да се отнасяме към тях с нужното
разбиране. Намирам, че определена част от децата са добре възпитани, много спонтанни, но има и други, които нямат
представа какво правят. Така че задължение на възрастните е да им дадат представа какво правят, да ги накарат да
разберат себе си и да уважават себе си. Същото се отнася, бих казала, и за по-възрастните Сахаджа йоги, които трябва
да се грижат за своите по-малки братя и сестри. В нашето семейство, наречено Сахаджа Йога, има всякакви хора,
всякакви характери, всякакво поведение. Разбира се, не бива да има прекалена строгост, нито пък униформеност
(еднаквост – бел.пр.), а в разнообразието трябва да има красота, да има красива насока да бъдем едно с останалите.
Проблемът е в това какво правим за целта. Какво да направят вързастните за да постигнат всичко това? С какво да
допринесем истински за техния живот? Първото нещо е да им кажем кой е Шри Ганеша, кои са качествата на Шри
Ганеша и какво представлява. Какво въплъщава и какви качества има. И щом започнат да разбират – че въпреки че
Той е малко момче, но е толкова щедър, толкова мил, толкова прощаващ – ще останат изненадани, защото те също са
малки и ще последват примера му. Намирам, че някои деца тук са много чувствителни, много добри. Други са
непослушни, а трети не разбират какво правят тук. Както и да е, но всички те все пак са деца. И онова, което трябва да
направим, е да се грижим за тях, да ги уважаваме и да им дадем пълната представа за Шри Ганеша. Мисля, че всеки
трябва да има статуя на Шри Ганеша вкъщи, така че децата като я видят, да попитат: “Кой е това? Какво прави?”. Ще се
изненадате как ще ви разберат, как ще разберат качествата му и как ще се справят. Важно е за всички вас да имате
поне една статуетка на Шри Ганеша у дома си, за да можете да кажете на децата си: “Всички трябва да станете като
него”. Какви са качествата на Шри Ганеша? Децата няма да разберат целомъдрието – прекалено малки са. Няма да
разберат и други подобни качества. Но едно ще разберат – честността, да бъдат честни. Постепенно ще откриете, че
трудните деца ще се оправят, нещата ще потръгнат. Защото вижте, те не разбират Моите лекции, не разбират какво
казвам. Но има и още нещо – ако има някакви обсебвания в тях, те ще се проявят – и то ясно – защото децата са
толкова невинни и открити. Тяхната невинност ще ги изправи пред реалността. Надявам се, че всички вие се грижите
за децата си, насочвате ги правилно и ги издигате до нивото, на което те разбират какво е тяхното място, какви
качества трябва да притежават, защо трябва да бъдат уважавани. Ще се учудите да видите как тяхното поведение
променя поведението на всички други деца. Трябва да кажа, че никой не бива да си мисли, че сте много пораснали,
(само) защото можете да пазите тишина, да седите мирно и други подобни. Вие сте израснали само ако можете да
попиете качествата на Шри Ганеша. Виждала съм много големи хора, които все още нямат такива прости качества
като целомъдрие и честност. Нямат ги и не могат да ги имат, защото не ги смятат за важни. Така че оставям на вас да
откриете Шри Ганеша във вас. Аз се наслаждавам на тяхното присъствие, защото са толкова невинни и толкова
простодушни и ги харесвам много. Така че не бива да се плашите или да се страхувате от лошото им поведение.
Напротив, трябва да знаете, че те заслужават много повече любов, много повече разбиране и много повече
възможности за да израснат. Надявам се, че на вашата възраст те ще бъдат велики Сахаджа йоги. Ще разберат какво
правим тук. Трябваше да се изправя срещу планините от глупост на по-възрастните хора, но при децата това го няма.
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Те ще бъдат много открити, много мили и ще разбират любовта. Бих казала, че можем да разрешим на тези деца да
излязат вън и да си играят, а някой да се грижи за тях, така че да останете на спокойствие. (Никой не се помръдва, а
децата също продължават да седят на сцената и да не се движат) Кой ще ги изведе навън? (смях) Можете да ми
дадете цветята. Ако някой е донесъл цветя, ще ги приема. (Децата започват да поднасят цветя на Шри Матаджи)
Благодаря ви… Много ви благодаря…(Авинаш подканя майките да изведат децата си навън, за да играят, както Шри
Матаджи помоли, и моли Юва шактите да помогнат).



2003-1109, Diwali Puja: The Need for Sincerity

View online.

Дивали Пуджа Лос Анджелис, САЩ – 9 ноември 2003 г. (Липсва малка част от началото на речта – бел.пр.) Светлините
на вашите сърца заедно правят една по-силна светлина за целия свят, за да се движи той в правилната посока. Това е
ден на огромна радост и онези, които се присъединят към него, също разпространяват огромна радост. Хората
говорят, че има проблеми, но за нас няма проблеми, защото при нас няма тъмнина, никъде не виждаме тъмнина, а
само светлини, светлини и светлини. Онова, което липсва, е нашата искреност. Трябва да бъдем много искрени с нас
самите, защото това не е просто любов назаем или радост назаем, а те идват вътре от източника и се леят, леят, леят.
Ето това трябва да бъде пробудено и тази любов трябва да потече, а всички наши маловажни неща, като ревност,
завист и състезание, и други подобни, трябва да бъдат отмити. И могат да бъдат премахнати ако сърцата ви са пълни с
любов. Днес е ден за разпространение на тази любов, така че всеки да се почувства просветлен и щастлив и да
забрави дребните си проблеми. Щастлива съм, че успяхте да вземете зала - наистина е късмет, че я получихме –
защото хората се притесняваха дали ще намерим зала. Но това просто се случи и трябва да знаете също, че цялата
наша съдба също е направлявана и за нея се грижат. Вече сте благословени хора, няма никакво съмнение за това. И
не бива да се тревожим за дреболии и незначими въпроси. Всичко ще се получи много добре, ще видите, ако просто го
оставите на вашата съдба, която е много извисена, много велика. Ще стигнете много далече във вашата собствена
съдба. Всяка дума, която казвам, е за да докаже, че онова, което казвам, е истина. Каквито и маловажни проблеми да
имате, всички ще бъдат изчистени. Всички те са послания от Божественото и не бива да се тревожите за дреболии –
за пари, за работа. Това не е ваша работа. Вашата съдба ще ги разреши. Имате обещанието, че ще се грижат за вас.
Надявам се, че вярвате на това обещание и сте изключително радостни. Благославям ви от цялото си сърце, всички
вас, с една щастлива и благоприятна Дивали. Благодаря ви много.
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2004-0509, Sahasrara Puja, Continue To Live A Life of Reality

View online.

Сахасрара пуджа Кабела, 9 май 2004 г. Днес е много важен ден в живота ни като Сахаджа йоги. Това е денят на
отварянето на Сахасрара – много харизматично нещо, което се случи. Никога не съм очаквала, че през живота си ще
успея да го направя – както всъщност сторих – и че на толкова много от вас ще бъде отворена Сахасрара. Без това
събитие никога нямаше да разберете какво е Истината. Бяхте изгубени, както всички останали. Преди всичко,
Сахасрара е единственият начин за възприемане, разбиране и познаване на реалността. Вие успяхте да разберете
какво е действителността и се наслаждавате на състоянието, в което знаете какво е реалността. Голяма благословия
е, че Сахасрара беше отворена и всички вие получихте вашата Реализация. Иначе всичко останало са празни
приказки, няма смисъл, няма разбиране. И затова Моя първа задача беше да отворя Сахасрара. И то проработи,
заработи добре, а Сахасрара на всички вас се отвори. Забележително е! Никой не може да повярва, че толкова много
от вас са с отворена Сахасрара, но Аз мога ясно да видя сега светлината на върха на главите ви. Без съмнение,
забележително е това, което сте постигнали. То е заради искреното търсене, искреното търсене, което сте проявили.
Аз не съм направила нищо, защото вие бяхте налице, като лампи, които Аз просто запалих и толкова. Не е толкова
голяма работа, каквото е състоянието, което постигнахте – състоянието на просветление. И вие го получихте, защото
копнеехте за него, работихте за него и го постигнахте. Много е похвално. Мисля, че повалите не са за Мен, защото Аз
само отворих Сахасрара, а онова, което постигнахте вие, хората, ми носи голяма радост. Защо хората не могат да го
разберат? Защото Сахасрара не е отворена. И не можете да говорите с хората, не можете да им кажете нищо, защото
те просто не разбират. С отварянето на Сахасрара разбирането ви се подобрява много. Ето това се случи с всички вас.
Сега съм много радостна, че толкова много хора с отворена Сахасрара седят тук. А има и мнозина, които не са дошли.
Огромно постижение за човешките същества е, че на колективно ниво Сахасрара е толкова отворена, чрез което вие
узнавате истината, абсолютната истина. Каквото и да сте научили след вашата Реализация, то е абсолютната истина.
Вече не спорите, не задавате въпроси, просто го знаете и го приемате като познание. Толкова е прекрасно това.
Сахасрара съществуваше, но не беше отворена, а когато се отвори, как хората разбраха Мен и законите на
Божественото. Такава благословия на Божественото е, че беше отворена вашата Сахасрара, за което вие сторихте
всичко необходимо. А Майка – нищо. Вие упорито и решително търсихте истината. Искахте да знаете истината и така
се получи всичко. В противен случай никакви пари, никакви усилия, нищо не би помогнало. Сахасрара трябваше да се
отвори от само себе си. Ето как вие изграждате, бих казала, ето това направихте и правите за себе си, и то донесе
толкова красиви събития. Аз нямам никаква заслуга за това. Нямам. Всичко, което направих, е да ви накарам да
разберете, че е важно вашата Сахасрара да бъде отворена. Никакви аргументи повече, никакви предложения повече,
нищо освен как вашата Сахасрара да се отвори, казвайки ви каква е истината. Всъщност, при това положение, какво
още може да каже вашата Майка? Само да продължавате да водите живот в реалността и пълен с разбиране. И
всичко, което ще откриете, е истина. А как да използвате истината, е вашето постижение. Хората са сковани, защото
нямат познание. Знанието от книгите не е знание. Познанието трябва да идва отвътре, вътре от нас! И това се случи
поради отварянето на Сахасрара. Във всички страни се случи и ще стане по целия свят, така че много хора ще получат
Реализация. Но мисля, че едно е важно – вие, хората да не се обвързвате емоционално с Реализацията, не и
емоционално. А да има едно реалистично, истинско обвързване – то е налице, вече се случи и действа. Когато сте в
състояние да давате Реализация на другите, тогава ще разберете значимостта на Реализацията. Докато не я
използвате, няма да разберете каква е силата на Реализацията. Така че трябва да знаете как да използвате тази сила,
която е вътре във вас, която започна да работи и би трябвало да ви даде такива огромни способности. Моето здраве е
малко влошено – все пак съм доста възрастна – но все още не се чувствам никак уморена. Говорейки пред вас, се
чувствам така прекрасно, че тук има толкова много Сахаджа йоги, чиято Сахасрара е отворена и те й се радват. Бих
искала да ми задавате въпроси, но можете да напишете въпросите си и да ми ги изпратите с писма. Тогава ще се
опитам да им отговоря. Така ще е по-добре. Много ви благодаря. Бог да ви благослови. Растете в Сахаджа, растете
вътрешно, във вашето същество. Нека Бог да ви благослови. Давам ви всички Мои благословии!
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2004-0606, Adi Shakti Puja: Be One With Yourself First

View online.

Пуджа на Шри Ади Шакти Кабела Лигуре, Италия – 6 юни 2004 г. (...) Днес трябва да говорим за тази сила, която е
скрита във вашите сърца и чрез която можете да създадете каквото пожелаете. Можете да създадете нов свят, ново
семейство, нови стандарти, всичко, което не е познато до момента. Това е твърде възможно и е правено, но особено
трудното е как да се направят хората по-приспособими, по в съзвучие един с друг... Изглежда това е трудно нещо. Те
са си добре сред своите, ако имат собствени приятели, свой начин на живот... Но да станат абсолютно Едно, едно един
с друг, в един тон, е много трудно за един човешки живот... Сега проблемът е, че имаме красиви хора, прекрасни души,
но те не стават толкова единни един с друг, колкото би трябвало да бъдат. Как да се реши този проблем? (...) ако
погледнете първоначалната идея, с която започнахме този нов вид разбиране, нов вид проникновение, защото
искахме да открием Единството във всеки човек. Би трябвало да бъдете много благодарни за това, че всички вие сте
Едно, Едно отвътре, и няма нищо друго. Съществува само Едно и това Едно, когато говори и когато иска да ръководи
нещо, тогава ще се учудите, че то цялото е направено по един и същи начин, че е едно и също нещо и действа по един и
същи начин. Няма промяна, няма разлика между двете. Въпреки това умовете ни се лутат в един и същ вид проблеми,
които са без значение в Сахаджа Йога. Основният проблем, който имаме, е, че не разбираме, че нямаме проблеми. Ние
сме без никакви проблеми. Мислим си, че има проблеми, с които трябва да се справим, но нито един от тези проблеми
не съществува. Аз не виждам никакъв проблем никъде... Онези, които си мислят, че имат проблеми, ги помолих да ги
напишат, а Аз ще се опитам да им отговоря и да им кажа що за проблем е това. Но преди Аз да мога да направя
каквото и да е, бих искала да кажа, че все още нашите Сахаджа йоги не са достигнали до това ниво да разберат
Единството, уникалността в техните сърца... всичко това идва отвътре, а не отвън, така че всички усилия, направени
отвън, нямат полза. Трябва да сме “без усилие” и да станем това, което сме. То съществува, просто трябва да сте това,
да станете това. Доста е трудно да бъде разбрано от хора, които са с различни носове, различни лица, всичко им е
различно, как да станат едно. Но вие сте, вие сте. Тъй като не знаете какво сте, затова изглеждате различни. И трябва
да ви кажа едно нещо: всички вие сте Едно. Едно, в смисъл че всичко ваше – импулси, чувства, разбиране – е едно и
също... (...) то ви дава много погрешна представа, че има различия, но всъщност няма. Има само Едно, една връзка и
тази връзка е с Ади Шакти – вие сте част и частица от Ади Шакти. Каквото и да опитвате, не можете да се отделите от
Ади Шакти. Вие сте породени от Нея и сте водени от Нея... На Мен всичко ми изглежда едно, докато вие, хората,
мислите, че има различна линия на поведение, което е погрешно. Каквото и да казвам, то трябва да бъде доказано,
иначе защо ще приемате... Самата Аз съм едно с вас и винаги ще остана едно и също с вас. За Мен няма разлика... Ако
този характер се промени малко, вие ще откриете единството между всичко и различията ще изчезнат за нула време...
Много е изненадващо как се разбирате един с друг. Докато нямате подходящо разбиране един за друг, не можете да
постигнете нищо. Това е основното, правилното, това е истината. Истината започна преди много време, много преди
някой и да си помисли да има истина. Всичко изчезна заради многото неща, които бяха неистински, и тогава Истината
си тръгна... Истината не е лесна за възприемане поради неистината. Защо? Защото подкрепяме неистината. Цялото
наше разбиране е неистина и ние трябва да променим разбирането си за Истина, което не е трудно, защото сме
истината. Ние сме Истината. Защо трябва да бъде толкова трудно да станем Истината, което сме си. Не би трябвало,
но се случва и това значи, че има нещо нередно някъде в нас, което трябва да открием. И това, което не е наред, е, че
не можем да застанем лице в лице със себе си. Ние гледаме другите, а не себе си. Никога не виждаме себе си. Нямаме
представа какво е положението ни. И за това имате нужда от Майка, да ви покаже. Ето така Майката дойде на Земята,
за да ви каже какъв е проблемът вътре във вас. Този принцип трябва да бъде прилаган и ще се изненадате колко
много вече сте научили за себе си и за тези... Няма нищо специално, нищо толкова изключително, а единственото
нещо е да сте приемливи за себе си. Аз мисля, че хората стават Сахаджа йоги, но те не са. Не са Сахаджа йоги, но се
опитват да станат. Напротив, би трябвало да знаят, че са Сахаджа йоги и не трябва да стават нещо. Тогава няма да
има проблем... Трябва да знаем, че сме Едно, едно и също. Няма нужда от никакво невежество. И когато това се случи,
проблемите на целия свят ще бъдат решени без никакви усилия. Днешната пуджа е специална, защото правите пуджа
на нещо, което никога не е било подложено на никаква трансформация, което изобщо не се е променяло, .... останало е
същото, родено е същото и все още е същото. На такава пуджа какво може да се каже? Нищо. Просто бъдете едно с
вашето Себе... Трябва да бъдем едно с нас самите и да не се изгубваме в атмосферата или в движенията на мозъка.
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Защото това е времето, когато мозъкът се раздвижва и когато се раздвижи, губи контрола върху себе си. Като змията -
докато си стои на едно място, няма опасност; но щом се раздвижи, става опасно. По същия начин, трябва да знаем, че
нашият ум е много, много труден и не бива да тръгва в погрешна посока. За това трябва да правим пуджа на
Първичната Майка, защото би трябвало да се опитаме да сме на една линия с Първичната Майка. Трябва да запазим
себе си Първични. Трябва да изработим нашето Първично Себе, а не да променяме другите. Ние просто сме самите
себе си и ето това трябва да постигнем – Единството със самите нас. Нека Бог да ви благослови.



2004-0704, Guru Puja: Follow My Message of Love

View online.

Пуджа на Гуру Кабела Лигуре – 4 юли 2004 г. За Мен е огромно удоволствие, огромна радост да видя толкова много
Сахаджа йоги на Гуру Пуджа. Много е приятно да си помислиш, че има толкова много, толкова много ученици сред
вас. Никога не съм очаквала, че ще има толкова много хора, които ме следват. Очакваше се, че всички вие ще
следвате Моето послание за любовта. Не се налага да казвам нищо за любовта. Любовта е абсолютен дар, дар да
чувстваш другите. Не са нужни приказки за нея, спорове, нищо. Вие просто чувствате тази любов. За да бъде
почувствана любовта - трябва да кажа - е необходимо сърце. Но как да го имате това сърце? То не е ваше дело, а то
съществува. Така че то е нещо, което вече ви е подарено, имате го, така че вие чувствате любовта. Тя носи толкова
много радост, толкова мир. Любовта има свои собствени качества и едно от тях е, че любовта разбира. Нейното
разбирне не е в думите, не е в мислите, а тя разбира отвътре. Може да почувства вътре, което е много важно. Това е
най-важното, което трябва да разберете – че любовта може единствено да се почувства. Не може да говорите за нея,
не може да я излагате на показ, а тя е вътре във вас и можете да я почувствате. Ето защо днес чествате вашия Гуру.
Чрез това честване може да почувствате любовта към вашия Гуру. Това чувство е вътрешно. И само вътре във вас
може да го усетите. Така че трябва да разберем, че тя не е представление, не е, не е нищо друго освен чувството вътре
във вас да знаете, че имате любовта на Божественото. Можете да я имате, защото тя е просто тук. Никой друг не може
да ви я даде, не може да ви я продаде, не може да ви даде част от нея. Тя просто е тук. И тази любов трябва да бъде
почувствана и споделена. Тя няма нищо общо с другите. Дали другите ви обичат или не, не е от значение. Това чувство
е вътре във вас, радвате се на неговата дълбочина. Такава е неговата способност. Всеки го има, и то много. Понякога
чувствате, че сте го изгубили; понякога чувствате, че сте си го възвърнали, но то съществува дотолкова доколкото...
По същия начин източникът на вашата любов е вечен. Не можете да го измерите, трудно е. Но е отвъд всички човешки
проявления и показва вашето разбиране, разбирането ви за любовта, което няма думи, което не може да обяснява, а
чрез нея ще разберете: “Вътре в мен имам това качество да обичам и мога да се радвам на тази любов вътре в мен”.
Това е уникален дар, който само малцина човешки същества притежават. Сред животинския свят също ще откриете
хора, които изпитват любов, но тяхната любов не е дълбока, няма смисъл. Може би има някаква цел, но не е човешка.
Лишена е от красотата на човешката любов. Лишена е от разбирането на човешката любов. Не е лесно да се опише
или обясни с думи любовта. Тя може само да бъде почувствана вътре във вас. Щом веднъж я усетите, можете да
почувствате кой е вашият Гуру, който смятате, че ви е научил, убедил и накарал да живеете по определен начин.
Всичко това е възможно... Потопете се в него. Много е приятно, много е мило да се види как хората се обичат едни
други и как после тази любов се разпространява. Любовта поражда любов. Ако някой я притежава, тя просто се
разпростира. Няма нужда да говори за нея, няма нужда да я изповядва, а тя просто се разпростира. Ето това трябва да
научите – как да виждате любовта в другия. По някакъв начин ние вече имаме тази любов, заради Сахадж събитието.
Всички ние обичаме и се наслаждаваме на любовта. По лицата ни, в характера ни се вижда, че сме любовта и тя е
налице. Голяма благословия е, че сте човешки същества и имате това разбиране, за което не трябва да ходите в
никакъв колеж или на училище, за да се учите на него. То е толкова дълбоко във вас, че действа и се проявява,
проявява се като светлина. Можем да разберем кои са тези хора, защото те са напълно просветлени. Те имат
светлина и чрез светлината виждат целия свят. За тях това е нещо много невинно и просто. Ние обичаме децата си,
това е естествено. Естествено, обичаме родителите си. Обичаме някои хора, но тази любов е различна от любовта, за
която Аз ви говоря. Другата има някакви връзки, някаква мисъл, а любовта, за която говоря, не може да бъде описана
с думи. Тя е единствената причина, поради която би трябвало да обичате вашия Гуру. Няма друга причина за това.
Защото любовта е любов. Ето така Гуру става много значим в живота. Имаме хора, които обичат своя Гуру и разбират
много целомъдрено любовта си. Сега при тази огромна възможно за любов, която ни се дава, ние сме тук да се
радваме един на друг от цялото си сърце. Защото този океан е вътре в нас. Трябва просто да се потопим в океана. Ако
се потопим в този океан, тогава няма да имаме проблеми, нито въпроси. Всичко ще бъде наше и ще можем да се
справим с всичко без никакви спорове, без никакви въпроси. Ето това е да бъдете Сахадж. Сахаджа начинът е да
имате тази любов вътре във вас, която да ви дава уникален подход към хората. Това е нещо, което не можем да
притежаваме, което не можем да изискваме. То съществува и действа. Действа автоматично. Ето това трябва да
знаем – че сме тази любов. Тази любов е вътре в нас, трябва да имаме познание, трябва да имаме пълното познание,
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че сме бадша. Това ще реши проблема ни. Защото можете да обясните всичко – цялото си поведение, всичките си
неуспехи - всичко можете да обясните, когато знаете, че сте надарени с тази любов. Ето това е Гуруто – любовта вътре
във вас, която иска да сподели любовта с другите, която иска да даде любов на другите. Ето това е... и радост. Мога да
продължа да говоря за любовта, но да я почувствате вътре във вас е най-главното. Като водата. Ако сте жадни, ние
можем да ви дадем вода. Но не да я пием ние. Вие трябва да изпиете водата и вие трябва да почувствате вкуса й.
Трябва да усетите чувството, какво се случва и как всичко това върви заедно, а не поотделно. Не мисля, че темата
беше прекалено фина за вас. Всички вие сте дотигнали известно ниво на разбиране на тази любов. Надявам се тя да
расте, а и вие да растете вътре в нея – всички вие – и да и се наслаждавате. Нека Бог да ви благослови.



2007-0408, Easter Puja, Be Peaceful

View online.

Великденска пуджа Пратищан, Пуна – 8 април 2007 г. /Аплодисменти. Масата с поднесения на Шри Матаджи кейк е
отместена. – б.р./ Днес е много важен ден. /Майка моли да донесат микрофон – б.р./ Ало /Шри Матаджи проверява
звука- б.р./, така е по-добре Казах, че днес е много важен ден. Това е ново начало за вас, за всички вас. Опитайте се да
разберете, че работихте много усилено до сега и искахте да направите много повече, отколкото сте в състояние. Това
беше ваше желание и то ще се изработи, определено ще се осъществи. Ако вашето желание е силно, нещата ще се
получат и ще имате голям шанс да помагате на хората, както сте помогнали на себе си. И да сте щастливи от това.
По-добре е да решите да помагате на другите. Важно е, всички те трябва да бъдат благословени. Можете да го
направите. Тук лежи вашето водачество – трябва да давате на другите. Повечето от вас са го получили за себе си, но
трябва да го дадете на другите. Нека те да спечелят в своята духовност. Знам, много от вас получиха своята
Реализация и сте дълбоки в нея, и сте щастливи. И така, бъдете щастливи и радостни; това е първият знак, че сте
реализирани и сте получили Реализация. С нея можете да давате Реализация на другите. Особеното на този ден е, че
Христос се върна към живота, за да направи нещо за нас. И така, това е много важен ден за всички нас. Бих казала, че
днес трябва да разберете, че сега имате тази сила да давате Реализация на другите. Вие я имате, но сега трябва да я
използвате. Тези, които имат своята Себереализация, не трябва да хабят енергията си, а да се опитат да я дават. Този
свят е пълен с хаос и все още продължават кавгите и битките. Така че ваша отговорност, ваш дълг ще е да говорите с
тях и да им кажете, че най-важното е Сахаджа йогите да се омиротворят и да се радват на плодовете на Сахаджа Йога.
Сигурна съм, че всичко ще се оправи. С много от вас се е получило и също ще стане с другите. Това не е просто
разговор, а нещо, което се случва. И така, опитайте се да запомните, че всички вие сте Сахаджа йоги и заслужавате
много добра подкрепа от Мен и от Всемогъщия Бог. /смее се/ Няма защо да се разстройвате, това са различни
тестове, които ще изработят добротата във вас, и ще видите резултатите. Ще намерите Сахаджа йоги, специални.
Много е хубаво да видя толкова много от вас, които са се опитали да получат Реализация и които вече наистина са
реализирани. Има много, които искат да получат Реализация. А има много, които са вече реализирани и могат много
да помогнат на другите, които се нуждаят от тяхната помощ. Днес е добър ден да вземете решение за вашето бъдеще.
Трябва да решите какво ще направите, за да помогнете на другите Сахаджа йогите да привлекат повече Сахаджа йоги.
Трябва да разпространяваме Сахаджа Йога. Виждате, че има много проблеми и колкото повече стават Сахаджа
йогите, проблемите ще стават по-малко, всички те ще бъдат решени. Пожелавам ви късмет, за това моля ви, опитайте
се да установите подходящо и да затвърдите вашата Реализация. Надявам се да нямате съмнения за това. Ако имате
някакви съмнения, може да Ми пишете. Сега имаме много добри хора, които дойдоха в Сахаджа Йога. И така, ваша
отговорност е да видите те да станат добри Сахаджа йоги и да се радват на благословиите. Радвам се да видя толкова
много от вас, които дойдоха днес. Също имахме много хубав ден. В живота на Христос се случи велико нещо - Той
става, Той стана, Той вече беше Сахаджа йоги и се опита да направи много Сахаджа йоги, по възможност. Но по онова
време хората не бяха толкова будни, каквито сте вие сега. Вие сте специални хора, които търсят и са намерили, и
които могат да го дадат на другите. Това не е да го пазите за себе си. Ако сте го получили, не мислете, че сте получили
последен шанс, а дайте шанс на другите. Аз съм с всички вас. Ако някой от вас имат личен или друг проблем, трябва
да Ми пише. Съжалявам, но няма да мога да ви дам нещо за този специален ден. /смях/ /Аплодисменти. Сахаджа йоги
извикват “Боло Ади Шакти Шри Нирмала Мата ки джей!” – б.р./ Нека Бог да благослови всички ви.
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2007-0624, Adi Shakti Puja, You Have to Become Fragrant

View online.

Пуджа на Шри Ади Шакти Кабела, Италия - 24 юни 2007 г. Много се радвам да видя всички ви отново тук. Мисля, че
това е първата пуджа, която правим на това място и се надявам, че всички сте се настанили добре и ви е удобно да
идвате тук. Днес е наистина много голям ден, в които празнуваме Ади Шакти. Никога не съм говорила за това какъв е
произходът на Ади Шакти. За пръв път ще ви разкрия, че Ади Шакти е Първичната Майка. Това е силата на Бог, която
искаше да създаде този свят. И Тя сама успя да сътвори този велик свят. /Шри Матаджи пита няколко Сахаджа йоги./
Не може ли да седнете? За тях няма място или какво? Моля ви седнете! Защо стоят прави?... /Шри Матаджи говори на
хинди (....)/ Зад вас има столове. Няма проблем, можете да седнете и на столове... /по повод микрофона/
Непрекъснато пада. До колкото е възможно настанете се удобно... Не се измъчвайте излишно... Надявам се всички да
намерите някакво място, на което да седнете удобно.) И така днес ще ви разкажа за Ади Шакти, а тези тема е много,
много древна. Ади Шакти е силата на Самия Бог. И Тя сътвори този свят, за да донесе Неговото Царство на тази земя.
Представете си – нямаше нищо друго, освен тъмнина и от тази тъмнина Тя трябваше да създаде всички тези красиви
гледки, дървета и най-разнообразна растителност. Така и направи. Но какъв беше смисълът от всички тези красиви
неща, които не говорят, не разбират, няма как да се изразиш чрез тях? Разбира се, някои от дърветата и цветята
наистина поемат хубави вибрации и се развиват много добре, но не всички. Само някои. Например тук цветята нямат
аромат. Нито едно цвете не мирише. Обикаляла съм навред, за да намеря цветя, които ухаят. Но това, което хората
правят е, че се стремят цветята да пораснат големи, много големи, много по-големи от където и да е другаде. Но те
нямат аромат! А в бедна страна като Индия цветята имат невероятен аромат, дори и малките цветя имат невероятен
аромат. Да видим какво е особеното на аромата в Индия, което никъде, никъде другаде не може да откриете. Е, някои
цветя (тук - б.пр.) може малко да миришат, но все пак цветя, отгледани с толкова любов и грижа, пораснали толкова
красиви, нямат аромат. А в Индия дори и много от дивите цветя ухаят. Каква е причината? Казват, че дори пръстта в
Индия има аромат. Как е възможно това? Но така стоят нещата – това, което казвам, не са просто така приказки, а
истина – в Индия, което и цвете да отгледате, то притежава най-вече и преди всичко аромат. Но нещата не стоят така
тук или в която и да е друга страна. В която и друга страна да отидете, било Норвегия, било Германия, няма да
откриете ароматни цветя. Този факт е шокиращ - цветята не ухаят. Когато беше сътворен този свят, ароматът не
съществуваше. Той беше само в някои области, които наричаме Индия и други подобни. Невероятно е, че нито тук,
нито другаде в чужбина има цветя, които миришат. И така, сега вие сте родени на това място. Вие донесохте уханието.
Вие сте хората, които са реализирани души и трябва да го разнесете на всякъде. Тъй че мисля, че отговорността ви
става двойна – вие трябва да разпръснете аромата. Той е нещо вродено. Дори и тази пръст, която трябва да
отбележим, че няма мирис ... Хората притежават аромат – в характера си, поведението си, разбирането си. И се
стремят да получат мир. Не казвам, че те вече са го постигнали, но се стремят към него. Този стремеж само показва,
че те са хора с аромат, силен аромат. А той у човешкото същество се изразява в неговата природа, характер, в това
какво представлява и как се държи с околните. Никоя страна по света все още не си дава сметка, че трябва да
придобиете аромат. Ако хората го осъзнаят, тогава всички войни ще свършат, на всичко това ще се сложи край и ще
разберат, че всички сме едно цяло. Не принадлежим на различни страни или каквото и да е друго направено от нас.
Бог не ги е създал, те са наше дело. “Това е твоята страна, онова е тяхната страна” и заради тези различия се бием.
Тази страна не принадлежи на никого. Тя е на Бог. Но хората от глупост се бият: “Това е нашата страна, онова е нашата
страна”. Обиколила съм целия свят и никъде не бих могла да кажа, че страната е “тяхна собствена”. Ако притежаваш
дадена страна, трябва да имаш ухание, да притежаваш характер, който ще накара другите хора да почувстват, че вие
сте от страна, която притежава аромат. Не е нужно да спорите, но това което се случва е, че една страна се бие с друга.
Това се случва повсеместно. Отворете вестника и ще видите, че тази безсмислена битка между страните продължава.
И колкото по-развити са те, толкова са по-умели. Надявам се, че по пътя на това развитие, те ще станат духовни и ще
започнат да излъчват ухание. Но мисля, че този дух на противоборство идва от Сатаната – да се само изтребвате, да
изтребвате околните, да разрушавате целия свят. Ако четете вестник, ще се засрамите от това, което продължават да
правят хората. Така че нито един Сахаджа йоги не бива да подкрепя каквото и да е противоборство. Не бива! Вие сте
тук, за да донесете аромат на хората, щастие, да се наслаждавате, а не да се биете. Това е едно от първите
задължения на Сахаджа йогите – да не се присъединявате към никое начинание, което цели омраза, което създава
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проблеми. Тези духове на единоборство отнеха аромата на почвата. Ако хората се изпълнят с любов, обич дори и
почвата ще започне да мирише. Първото нещо, което трябва да научим, е да се обичаме и да не мразим никого. Има
толкова начини да мразим, а това също така е и човешко качество. Животните мразят, защото са животни. Човешките
същества не бива да се държат като животни! Ние сме човешки същества и като такива трябва да сме изпълнени с
любов, обич, без абсолютно никаква омраза. И тъй като вие сте Сахаджа йоги, искам да ви кажа, че трябва да развиете
способността да обичате, а не тази да спорите или да критикувате другите. Много е лесно да се критикува! Но
опитайте да разберете – дори почвата няма аромат! Как можем да го върнем? Това ще се случи, само ако хората,
които живеят тук, изпитват обич, любов един към друг. Това е най-важното нещо. Сътворението беше възможно само
поради наличието на обич. В противен случай какъв беше смисълът да се създават всички тези неща, защо е всичко
това? Всички тези дървета са красиви, за да ви накарат да се почувствате красиви, да се почувствате добре, едно с
природата. Хората нямат никакъв принос за това. Не, не говоря за Сахаджа йогите. Те са рядкост, те са чудесни и се
справиха много добре, защото считат, че любовта е най-висшето. Но вие трябва да покажете на другите също, че
искате да изпитвате любов към тях, защото те трябва да се обичат. Целият свят беше сътворен, защото имаше любов.
Иначе защо беше необходимо да се хаби енергия за създаването на континентите, всички тези различни страни?.... Не
за да се борите, да се мразите едни други или да имате прекалено високо самомнение, а за да се обичате, да имате
повече братя и сестри. Ето в Сахаджа Йога вие усещате това – имате братя и сестри навсякъде. Днес, когато идвах, бях
толкова щастлива като видях, че имаше хора от цяла Европа и също от Индия. Как е възможно това? Поради факта, че
вие сте развили тази любов, защото имате тази любов, която е вродена. Така че, където и да отидете, където и да се
натъкнете на хора, те трябва да си кажат: “Видяхме Сахаджа йоги и те са изпълнени само с любов.” Те не се
интересуват от това какъв е статусът ви и други подобни, а само знаят, че вие сте Сахаджа йоги, а Сахаджа йогите
обичат другите Сахаджа йоги. Това е много голямо постижение. Преди то не беше налице, точно както ароматът на
земята беше изчезнал, това се беше случило и при човешките същества. Но сега това е налице. Вие наистина имате
възможността да изпитвате любов един към друг, да си помагате, да се разбирате, не да критикувате, не да обиждате
или да клеветите по какъвто и да е начин. Казвам това, защото сте рядък вид хора - Сахаджа йоги. Вижте колко хора
са Сахаджа йоги? Много малко. Трябва да има повече Сахаджа йоги, които да разбират, че ние всички сме част и
частица от една страна. И това е страната на любовта. Когато това се случи, тогава ще кажем, че Сахаджа Йога е
постигнала целта си. Взаимопомощ, разбиране – това трябва да е на лице. Смятам, че Сахаджа йогите наистина се
разбират едни други и се обичат. Но все пак това трябва да се разпростре отвъд пределите на тази група. Много хора
не си дават сметка, че Сахаджа Йога не е само за тях. Тя е за целия свят. Трябва да я дадете на другите и да извадите
наяве, това което наричате “единство на Любовта”. Когато Любовта е налице, не виждате грешките. Просто й се
наслаждавате и това е, което трябва да се разбере на днешната пуджа – мразим ли някого? Имаме ли лоши чувства
към някого? Или към някоя страна? Опитайте се да се вгледате в себе си. Ако сте истински Сахаджа йоги, няма да
ударите, да мразите когото и да било. А ще обичате и то така, както изпитвате това към нещо ваше. Любовта е
най-великото нещо, което Бог е дал на човешките същества; ето защо трябва да се опитате да го развиете. Толкова
съм щастлива... вие сте дошли от толкова далече, за да отпразнувате този ден първи, пръв във вашето израстване
като Сахаджа йоги. А ако Сахаджа йогите се умножат и има още, и още Сахаджа йоги, тогава вашата работа е
завършена. Защото тогава ще се наслаждавате на радостта от единението. Така че всеки трябва да се стреми към
това всички да станем едно. Няма за какво да критикувате или да мразите някого, а да се обичате един друг - това е
смисълът. Ето виждам, че има толкова много Сахаджа йоги, които са постигнали това състояние на любов, но има и
други, които все още се стремят усилено да го постигнат. Те все още не са го достигнали! Някои само! Не всички!
Сахаджа Йога означава, че ние сме едно. Ние всички сме Сахаджа йоги, но не по отделно, а заедно! Ако разберете
това, вие сте отпразнували днешния велик ден на Ади Шакти. Защо Тя сътвори този свят? Защо се случи всичко това?
Замислете се защо ни беше дадена толкова любов, благополучие? Никога не си даваме сметка къде сме и колко
много имаме. Важни са не парите, а любовта. И когато разберете това, вие наистина се обичате едни други и няма да
има омраза, няма отмъщение, нищо – само любов, любов, любов. Това е днешното послание. Всички трябва да се
обичаме. Трябва да имаме различни ритуали, но те са само израз на нашата любов. Това е любов! Ако изпитвате
майчинска любов, как я изразявате? По същия начин трябва да знаем, че днес трябва да обещаем, че Любовта ще е
най-важното за нас. Трябва да обичаме! Хората не обичат дори членовете на своето семейство. Знам, че не говоря на
такива хора! Те обичат семействата си, селото си, околностите, всичко. Но светът все още продължава с войните,
единоборствата и всякакви други проблеми. Целият свят трябва да достигне до разбирането, че трябва да се обичате



едни други. Няма друго разрешение - само любов. И тази любов няма никакъв егоизъм, само наслаждение. Трябва да
почувствате това наслаждение и да го дадете на другите. Сигурна съм, че всички вие, Сахаджа йогите правите това и
виждате грешките им и се стремите никой да не изпадне в беда. Посланието на Ади Шакти е любов. Помислете само –
една Ади Шакти сътвори целия свят. Как ли го е направила? Как го е планирала? Как ли е организирала нещата? Това
не е никак лесно! Единствено водена от любов! Фактът, че вие сте тук сега е проява на Нейната любов. Ето защо, за да
бъде едно с Нея, човек трябва да се научи да обича. Разбира се, за целта трябва да знаете, че трябва да простите. Ако
не знаете как да простите и търсите грешките на другите, няма да помогнете много. Вашата задача е да осъзнаете, че
трябва да обичате и да не изпитвате омраза към никого. Не си и помисляйте да мразите някого, да удряте някого.
Това трябва да се получи. Сигурна съм, че това ще сработи във всички европейски страни и континента Индия. Тези,
които са развити, се бият, които не са развити - пак се бият. Всеки си има свой стил. Това е единствената разлика. Но
няма любов! Ако искате да изпитвате любов, тогава изпитвате съжаление. Например да вземем страната хикс, много
е лесно да я разкритикувам: “Тази страна е много лоша, хората са лоши, това, онова е лошо.” Но считам, че дълбоко в
себе си, всички те са прекрасни, много добри хора. По един или друг начин трябва да мога да им помогна да го
разберат. Ако те разберат какво е любовта и й се насладят, няма де има никакви проблеми. Само човешките същества
знаят как да обичат! Никой друг! Животните също обичат, но тяхната любов е толкова ограничена. А човешките
същества...! Те са красиви, само когато обичат. Така че искам да ви кажа да не обезценявате любовта, а тя да бъде
такава, че вие и другите да й се наслаждавате. Ето това трябва да разберете. Начинът, по който понякога хората
разбират любовта, е много абсурден. Така че първо трябва да разберете какво е любов, а също и дали вие я изпитвате.
Ако наистина обичате света, ако наистина обичате Божието Творение, тогава не бива да има омраза, противоречия, а
да виждате само добрите страни. Точно както една майка би гледала детето си, по същия начин и вие трябва да
гледате на целия свят - като на едно красиво място, което Бог е сътворил за вас. Тази тема е толкова всеобхватна, че
бих могла да ви говоря с часове. Но просто бих добавила, че ако трябва да разберете поне малка част, то тя е, че
трябва да се обичате един друг и да се разбирате. Вижте малките деца - те се обичат едни други. Но ако децата не са
възпитани добре, може да изпитват омраза. Тогава могат да се държат абсурдно, глупаво. Днес толкова много страни
се държат по този начин. Те се бият, защото не изпитват любов. А сега и Сахаджа йогите имат много голяма задача,
много по-извисен живот, чрез който трябва да покажат, че любовта е нещо велико. Няма значение дали си хиндуист,
християнин, всички тези глупости. Вие сте човешки същества и имате право да обичате. И ако успеете някак си да
обичате хората, казвам ви, Сахаджа Йога ще бъде установена. Тя е като дърво, което се нуждае от водата на любовта.
Опитайте това, опитайте в своя живот и ще видите как любовта ви се отплаща. Но не търсете отплата в това колко
харчите и какво правите. Не се състои в това да броите всички тези неща. Тя е като океан, в който всичко плува. По
такъв начин вие може да развиете типичния за един Сахаджа йоги характер. И тъй, всички Сахаджа йоги трябва да
решат днес да простят на всички хора, които мразят и да ги заобичат. Нека да видим дали ще се получи. Сигурна съм,
че ще се получи, защото първо, вие сте реализирани души и второ, любовта е най-големият, най-големият дар за
човешките същества и ако вие успеете да го използвате, няма да има никакви проблеми. Много ви благодаря!



2007-1013, 2nd Day of Navaratri, Satisfy the Swadishthan
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Пуджа за Наваратри - втора нощ Ашрам Бърууд, Австралия, 13 октомври 2007 Много се радвам да ви видя всички тук
толкова щастливи. Днес е вторият ден и той е много важен от еволюционна гледна точка. Както знаете, нашата втора
чакра е много важна, затова днешният ден е много важен. И така, коя е втората чакра? Знаете ли коя е втората чакра?
Свадистхан е въпросната чакра. Тя е много важна, защото в Кали Юга Свадистхан работи най-много. Има много
способи да я накараме да работи и то да работи много усилено. Знаете ли какво се случва във втората чакра? Това,
което се случва там, е, че ние сме обзети от амбиции и те ни карат да тичаме нагоре-надолу. И Аз съм виждала много
Сахаджа йоги, които също така са се погубили. Така че това е много важен ден за всички вас. И така, втората чакра е
много важна, защото в наше време тя е много космична, а също така и много активна. Ние ставаме много активни,
прекомерно активни и започваме да мислим за всички, с които нямаме нищо общо, и да си блъскаме главите. Така че
днешната чакра е от изключително значение, защото ви кара да си блъскате главите. Тя ви създава много грижи и вие
започвате да мислите за тях. Започвате да мислите какво сте казали, какво се е случило, кой се е ядосал – всякакви
подобни безсмислия. Вие всички сте Сахаджа йоги, така че не бива да се притеснявате за всички тези хора - какво са
казали, какво правят. Трябва просто да се наслаждавате. Трябва да се наслаждавате на втората чакра. Това е
най-добрият начин да се радвате на Сахаджа Йога. Когато вашата Свадистхана е удовлетворена, нищо не може да ви
разруши или притесни. А за Свадистхан вие наистина може да се погрижите. Тя е толкова добра за вас, защото сега
вие сте Сахаджа йоги и можете да я овладеете. Това е чакра, която създава притеснения, защото хората , особено на
Запад, мислят прекалено много. През цялото време мислят, мислят, мислят... Това е от Свадистхан. Този проблем
идва от там. За да удовлетворите тази чакра, трябва да потънете в тишина, в безмълвие и да се погледнете отстрани -
какво ви тревожи, какво ви притеснява; това, което поражда идеи и мисли, е Свадистхана. А някои хора мислят
прекалено много. Може да няма какъвто и да е проблем, но те сами си създават проблеми със Свадистхан и просто
продължават да се тревожат. Тази чакра е много щастлива, когато просто се смеем, наслаждаваме се и не се
тревожим за безсмислени неща. Колко време пропилявате да се тревожите за глупости?! Нямаме нужда от това.
Сахаджа йогите нямат нужда от това. Само тези които не са реализирани, се предполага, че страдат. Те наистина
страдат и могат дори да ви създават притеснения, но вие просто посрещнете това с усмивка и ги извинете, простете
им – те просто не могат по друг начин. Разбирате ли, Свадистхан ги притеснява и те не могат другояче... И така, не
позволявайте на ума ви да се притеснява от глупавите мисли, които идват – какви ли не глупави мисли. Нямате нищо
общо с тях, но мислите идват. Това е дело на г-н Свадистхан. Той се опитва да ви разконцентрира. Вие трябва да
потънете в тишина. Щом потънете в тишина, той ще си отиде и няма да ви притеснява. Цялото Ми внимание е върху
вашата страна, защото имате много добри Сахаджа йоги. Навсякъде по света има Сахаджа Йоги, с хиляди, но - да си
призная - никъде те не са като австралийците. Защото са някак си много дълбоко загрижени, ангажирани със
световните проблеми. Така че това, за което трябва да се замислите сега, е, че нямате нищо общо със Свадистхан, а
онова което трябва да станете, е Сахаджа йоги и никакъв Свадистхан не бива да ви притеснява... Много мило!
Австралия е наистина великолепна, защото има толкова хубави деца, като това. И хората се грижат за децата.
Първото нещо, което трябва да направите, е да се погрижите за децата си. Това се противопоставя на вашата
Свадистхана. Ако за нещо трябва да се притеснявате, това са децата ви. И точка! Грижете се за тях и всичко ще се
нареди... Вие определено сте благословени, защото не се поддавате на капризите на Свадистхана. Определено! И това
е също така чакрата на вашата страна и тя ви кара да тичате нагоре-надолу и да мислите, да мислите, да мислите.
Особено Сахаджа йогите имат този проблем. Така че това, за което трябва да се замислите, е, че вие стоите на
Свадистхан и вие я яздите, а не тя ви язди, нали? Много се гордея с хората от тази страна, защото те показаха на целия
останал свят, как може да сте единни, заедно. Много е изненадващо! В другите страни проблемът е различен. Във
вашата страна проблемът е в Свадисхтана, както вече казах, но вие сте го овладели. Когато дойдох за първи път тук,
главите ви бяха ръководени от Свадистхана. След това те потънаха в тишина и дълбок покой и сега като ви гледам,
съм много щастлива, защото с това е свършено. Целият този абсурд се свърши и нищо не ви притеснява. Коренът на
всички заболявания е Свадистхан, те идват от там. Така че трябва да как да не сте играчка в ръцете на Свадистхан и
да продължавате да мислите и да мислите. Хората продължават да мислят за нещо, което изобщо не съществува.
Мислят ли мислят! Така че ако някаква подобна мисъл ви споходи, си кажете: „Не искаме да мислим! Точка!”. Аз ще
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мисля вместо вас. Вие не мислете! Ако имате някакъв проблем, информирайте Ме! Но не мислете! Това, което можете
да направите, е да напишете проблемите си и да Ми ги изпратите. Бих искала да ги видя, ясно ли е? И така Свадистхан
е чакрата на вашата страна. Това е втората чакра и тя е тук. Сигурно ще се изненадате, че тук има Сахаджа йоги от
всички страни, но австралийските са нещо специално. Те имат огромна вяра в себе си. Не следват погрешни идеи.
Установих го! И много ви благодаря за това!



2007-1017, 6th Day of Navaratri, On Drinking
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Шеста нощ Сидни, Австралия – 17 октомври 2007 г. Всички вие сте Сахаджа йоги и между вас не би трябвало да има
разногласия. Всички би трябвало да мислите едно и също, нали? Съжалявам, толкова много стоят отвън. Влезте,
влезте. Може ли да преместите пианото отзад?... Чувате ли Ме всички?... Радвам се да ви видя всички тук. Бог да ви
благослови. Днес в магазина имаше една жена. Тя дойде и пожела да получи своята Реализация – и я получи, получи я
много добре. Виждате ли, от вас зависи – има много търсещи, но трябва да ги намерите и да ги изведете напред. Не
знам не искате ли да наемете зала, трябва да се плаща за това, но нима от всичко трябва да се спестява? Толкова сте
много и можете да си позволите да имате зала, да седнете всички и да се чувствате удобно в нея. Наистина, всички
вие сте Сахаджа йоги, братя и сестри, и неудобствата не ви притесняват; но щом можем да се настаним по-удобно,
следва да го направим. Толкова сте много, че можехте да наемете зала... Не, не, Аз не съм притеснена; Аз дойдох чак
от Индия! За Моето удобство не се тревожете. Виждате ли, където и да сте, където и да правите програма, Аз ще
дойда. Докогато е възможно, все ще идвам. Животът е много по-комфортен в последно време, но когато работех по
селата, се придвижвах с биволска каруца. Имате снимката и можете да видите как съм пропътувала много мили на
биволска каруца. Знаех, че трябва да направя всичко това, ако искам да има Сахаджа йоги, че трябва да работя при
такива условия. Бях добре подготвена. Никога, никога не съм се почувствала вътрешно изтощена. Напротив – когато
се срещам с всички вас, се чувствам изпълнена с щастие. Кажете сега, някой от вас има ли проблеми? Има ли някой
някакви проблеми?... Йогини: Аз имам проблем... Алкохолът е голям проблем в семейството ми. Шри Матаджи: Но тук
семействата са по-здрави отколкото, да речем, в Англия, където се разпадат след известно време. Поне тук са много
по-здрави... Йоги: Шри Матаджи, ние в Америка имаме следния проблем – търсачите получават Реализация, но не
остават в Сахаджа Йога. Шри Матаджи: Не остават ли? Защо? Йоги: Не зная, Шри Матаджи. Шри Матаджи: Нямат
пълна Реализация. Ако имат пълна Реализация, ще трябва да дойдат. Не са пълни, а половинчати. Какво, пият ли? Там
е работата. След като сте дошли в Сахаджа Йога, не можете повече да пиете. Сигурно затова не искат да идват. Но
направете им бандани и шубит. Кои са те – майка ви, баща ви? Йоги: Майка ми и баща ми, а също и приятелите ми.
Имат Реализация, но не стават Сахаджа йоги. Шри Матаджи: Понеже пият. Виждате ли, всичките ваши страни търсят
удоволствие в пиенето – в цяла Европа – и това създава неприятности, пиенето е техният живот и те не могат да се
измъкнат от него. Но ние имаме начини. Трябва да им правим бандани. Ако всички заедно им направите бандан, няма
къде да избягат. Бандан трябва да се направи. Всички вие трябва да направите бандан. Така се справиха в Индия, а
вие знаете колко силна е Сахаджа Йога в Индия. Това е защото, когато видят, че родителите или децата, или пък някой
друг не идва, всички го изработват с правене на бандани. Но най-важното е редовно да идвате в Сахаджа Йога,
редовно. Не бъдете половинчати, днес да дойдете, а после – не. Това не е правилно. Така не можете да напредвате.
Всички вие трябва да идвате редовно на програмите, защото, както знаете, Реализацията не е лесно нещо. Никой
преди не я е получавал. Сега вие я имате, но трябва да я поддържате и пазите. Когато вие се развивате, и домашните
ви се променят. Най-тежкият проблем на Европа – истинският проблем – е, че пият. Пиенето е главният проблем и е
причина да не искат да идват в Сахаджа Йога. Те могат да оставят родителите си, но не и да дойдат в Сахаджа Йога.
Това е трудното с тях. Родителите може да се оставят. В случай, че не се присъединяват към Сахаджа Йога, трябва да
покажете, че това не ви харесва. Защо не искат Сахаджа Йога? Проклятието на Европа е, че всички пият и това е много
трудно да се преодолее – нещастните хора не могат да се откажат, превърнали са се в роби, роби на пиенето. Но с
вашето поведение и вашата любов съм сигурна, че можете да ги вразумите. Каква им е ползата? Тези, които пият,
умират много рано. Сигурно сте чували, че много скоро умират. Но въпреки това не осъзнават, че не бива да се пие,
защото алкохолът се продава свободно. Това е най-големият проблем на Европа, но знаете ли, в Америка е още
по-зле. Проблемът на Америка е толкова безумен, че тези, които са Сахаджа йоги, не могат да убедят родителите си и
те мислят, че са свободни да правят, каквото си искат. Някои Сахаджа йоги са загубили родителите си в много ранна
възраст, много ранна възраст. Също така някои родители са имали сърдечни пристъпи, и не само сърдечни, но и
всякакви други болести. Много странно е, че не разбират колко е важно да получат Реализация. Така че трябва да се
опитате да говорите с тях: „Каква е целта на живота ви?” Трябва да ги попитате: „Каква е целта на живота ви? Да
живеете ли искате или да умрете?” Питайте ги така. Ако ви кажат, че искат да умрат, оставете ги да умират. Кажете им:
„Да ви донесем ли вино, когато умрете?” Използвайте хумор. Вземете ги на присмех, така те ще разберат, че е глупаво
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да пият и че са станали роби, роби на пиенето. Те не пият, защото са свободни. Тъй като пият, умират, и то много бързо.
Толкова е сложно състоянието на днешното общество, че съм виждала хора, които са били богати и са имали хубави
деца, но са престанали да бъдат родители. Загубиха децата си, нямат и пари. Останали са на улицата. Пиенето е
най-добрият начин да пропилеете всичките си пари. Може би си мислят, че като им казвате: „Не пийте”, сте
заинтересувани от парите им. Бог знае какво си мислят, Аз не разбирам психиката на хората, които пият. Мисля, че
някакви бхутове им внушават подобни идеи и те не могат да оставят пиенето, което е много погрешно. Къде, в коя
книга – искам да кажа такава като Библията – пише, че е добре да се пие? Христос пиел ли е? Следват християнството,
следват християнството, но не и Христос. Това е. Христос никога не е пил. Родителите му не са пиели. Какво им дава
основание да мислят, че имат правото да пият? И по-специално християните. Много са глупави да мислят, че пиенето е
тяхно право. После пиенето им създава проблеми. Навярно знаете какви са тези проблеми. Можете да разберете
какво става, когато хората се напиват, какво им се случва, къде отиват, какво е положението им. Можете да видите –
къде са приятелите им, какво правят, как живеят. Ще бъдете учудени, че вече си отиват. Ако убедено им предадете
вашата мъдрост, те ще се опомнят. Трябва да говорите с тях. Не бива да се стеснявате. Трябва да им кажете до какво
води пиенето, какво уж толкова велико има в него. Проблемът на Европа е, първо, пиенето. Вторият проблем е
родителските грижи. Родителите не разбират, че са отговорни за децата си, че цял живот те ще са техни деца и трябва
да се грижат за тях. Не може да се измъкнат от задълженията си. Първо на първо, защо трябва да имате деца? А ако
имате деца, трябва щете-не щете да се грижите за тях. Но съм видяла, че хората в Европа са изключително глупави. Не
могат да схванат простия факт, че щом не можем да се грижим сами за себе си, то кой ще се погрижи за децата ни?
Пълна безотговорност. Самото общество е такова, че всички в него мислят, че е правилно да се пие. Индийците, които
в Индия не пият, идват тук и започват да пият. Когато дойдат тук, си мислят, че това е нещо чудесно и започват да
пият. Познавам много такива, които отивайки в чужбина, се пропиват. Това е главният проблем. Трябва открито да
говорите за това на всички – че пиенето е глупост, че ставате глупци и плащате за това. Трябва да плащате, за
полудеете – представяте ли си? Ако използвате хумор и ако можете да им кажете истината, Аз съм сигурна, че те са
достатъчно интелигентни, за да разберат. Но трябва непрекъснато да им го повтаряте. Третият проблем е, че щом тук
навършат пълнолетие, се отделят и са свободни. Но не мога да разбера – дължите живота си на родителите си, а как
така изведнъж на осемнадесет или колкото там години ставате независими? Как е възможно? Като дърветата ли сме,
които дават плодове и хората ги откъсват и ядат? Ние не сме дървета, ние сме човешки същества. Не можем да сме
като дърветата, които не се интересуват от плодовете си, след като са откъснати. Това е много удивително. За нас
индийците е безкрайно удивително, че могат да забравят за собствените си деца. Как така? Вашите писатели са
описали много подобни случаи и тук се чудим как родители могат да бъдат така безразсъдни. Каквото и да е, каквито
и да са вашите майка или баща – бедни или богати, каквито и да са – те са ваши родители, а родителите трябва да се
грижат за вас. Пълен абсурд е това, което правят – да карат децата да се грижат сами за себе си. Щом детето им
навърши осемнадесет години, трябва само да припечелва и родителите му казват: „Хайде, оправяй се!” Искат да
избегнат от отговорност. Откъде се взе това? Каква е тази нова мода? Така ли беше при Абрахам Линкълн? Така ли
беше с Христос - Майка Му да Го изостави, да Му каже: „Хайде, върви да Те разпънат на кръста!”? Как могат
родителите да се държат така – да нямат сърце, да нямат любов към своите деца? Индия може и да не е много богата,
но хората там обичат децата си. И децата тук не слушат родителите си, понеже родителите им не се грижат за тях.
Така че можете ли да си представите такова общество, религия или нещо друго – хората нямат връзка едни с други.
Но в Сахаджа Йога всички ние сме свързани. Всички сме едно и искаме да сме заедно, с всичките ни така наречени
различия. Ние сме индийци, африканци, англичани, но всички сме Сахаджа йоги. Ето какво трябва да им кажете:
„Какви приятели имате? Идват само за да пият и си отиват. Дори не биха ви подкрепили при нужда. А нашите приятели
са истински приятели.” И Сахаджа йогите понякога правят грешки, но нищо. Те са Сахаджа йоги и са едно, те си
помагат едни на други. Вижте колко много страни са дошли в Сахаджа Йога и какво приятелство има помежду им,
каквото едва ли ще откриете сред хора, родени в една част на земята. Един друг няма да се познаят. Това е ужасно.
Казвам ви, понякога много Ме учудва как родителите никак не мислят за това, че са родители. Родителите не мислят,
че са родители и децата не мислят, че са деца на тези родители. Не знам откъде идва това. Заради парите е, казват,
заради парите, парите, които печелят – добре. И какво правите с тези пари? Правите нещастни и себе си, и другите.
Дори не уважавате парите, понеже като пиете, пилеете толкова много пари. Отиват ли за нещо полезно? Тук пиенето е
– просто съм потресена. Много са се отказали за щастие, отказали са се и са щастливи. Така е, в Европа пиенето е
като голямо обществено събитие и всеки си мисли, че е длъжен да пие, иначе не е член на обществото. Трябва да



обезумеят, в противен случай са асоциални. Сега родителите ще разберат – ако се обедините, можете да ги вразумите.
Има хора, които са направили това. Всички Сахаджа йоги заедно са успели да доведат тези родители в Сахаджа Йога.
Когато видят, че сте щастливи, че не лъжете, че сте честни и скромни, какво повече да искат? Те обаче ще ходят на
църква, ще наричат себе си християни, а ще се държат като самия Сатана. Вижте как само се държат. Въобще не се
интересуват от децата си, понеже са придобили известни навици. „Защо не можете да оставите тези лоши навици?” -
това трябва да питате родителите си. „Защо не оставите тази гнусотия, която ви кара да оскотявате?” От пиенето
хората оскотяват, казвам ви, и цялата им ценностна система се срива. Какъвто и да сте, каквото и образование да
имате, всичко е напразно, ако се отдадете на пиене. Напълно загубвате личността си. Държите се по несвойствен
начин. Когато хората са пияни, вижте колко неестествено се държат. Намразете това и кажете на родителите си колко
ненавиждате пиенето. „Не искаме да пиете. Защо пиете?” Можете да им кажете: „Защо пиете?”, защото като пият, се
побъркват. По-добре да си извадят жълта книжка. Вие като Сахаджа йоги разбирате, че това е лудост и трябва да им
кажете: „Мислим, че сте луди, като седите така и пиете. Какво искате? Какво ви носи пиенето? Вие трябва да търсите
най-напред духовен мир. Не можете да го постигнете, ако пиете. Чували ли сте някой да е постигнал духовен мир с
пиене? Когато умре, може би.” Трябва да им се каже честно: „Защо пиете? Защо е нужно да пилеете парите си?” Видяла
съм най-вече, че пият, понеже са в невежество и не знаят, че има по-висш и по-добър живот, в който можем да
контролираме тялото си, да контролираме всичко. Когато го узнаят, ще разберат, че пиенето ги прави роби. Виждате
ли, те са роби. И когато ви кажат нещо, трябва да им отвърнете: „Не искаме да слушаме роби. Всички вие сте роби.”
Няма нищо лошо да им говорите така: „Вие сте роби и ние не искаме да слушаме роби.” Виждате ли, в Индия не знам
как, но някак сме решили проблема. Хората не пият толкова много, защото от самото начало там пиенето се смята за
много лошо нещо. Ако някое момиче узнае, че мъжът пие, никога няма да се омъжи за него. Така че обществото не
приема пиенето и това е добре, докато вашето общество не е никакво общество, понеже няма приятелство, няма
разбиране и никой не мисли за това как да се подобри животът. За какво мислят? Те са много себични и мислят само
за себе си; себични в смисъл, че да станеш луд е много голяма себичност. Полудяват и продължават да стават все
по-луди и по-луди и това е болест. „Вие вече сте болни хора и ние не искаме да следваме примера ви.” Не бъдете груби,
но трябва все пак да им кажете, че пиенето е болест. Кажете, че Аз съм го казала – нямам нищо против! Виждали ли
сте пиян човек? Какво мислите за тях? Те са повече от луди хора. Хората полудяват, понеже нещо е станало с тях, а
тези са луди, понеже пият. Та трябва да им кажете: „Вие сте луди. Заради вас ще пропадне цялата страна.” Виждала
съм толкова неща, които стават на Запад, през целия си опит. Когато работя в Махаращра или на други места в Индия,
няма проблеми с тях, ако са реализирани души. Но тук и с реализираните души имам проблеми. В Индия няма
проблеми, ако са реализирани души – те са чисто реализирани. А тук има проблеми дори с реализираните души. Тук се
намират Сахаджа йоги, които печелят пари по непозволен начин. Сахаджа йоги са, знам, но са направили така.
Спасени са – но не и в Рая. Направили са така, че да бъдат спасени, но всичко се случва. Някои казват: „Майко, ние
пием само по малко.” Но защо? Много често се чува: „Много малко пием.” Но защо? Защо искате да пиете и да си
пилеете парите, питам ви Аз – да си пилеете парите? Много е жалко, че всички тези хора, образовани и състоятелни,
така си загубват ума – те не разбират какво правят. И ако родителите ви пият, то те са луди. Трябва да се отнасяте към
тях като към луди, тогава ще се осъзнаят. Трябва да им натяквате: „Искате да пропилеете всичките си пари в пиене.” В
Индия в това отношение имаме много силни Сахаджа йоги. Влизат в дома и счупват бутилките. Какво правят –
счупват... всичко това! Родителите стават, разбирате ли, странни, понеже не могат да разберат какво става с децата
им. Но като Сахаджа йоги децата не харесват това и просто ги изхвърлят. Няма нужда от смирение спрямо лудите
хора. Трябва да гледате те да се откажат от пиенето – много е важно – и да не се стеснявате заради това. Ако
поправите родителите си, поправяте цялата нация. Всички вие трябва да го изработите. Разговаряйте помежду си,
кажете: „О, баща ми пие много.” Помолете приятеля си да дойде и да го постави на място. Можете да им се присмеете
– та те са луди. Не ги вземайте на сериозно. Те са луди. Съжалете ги и ги поправете по този начин. Имате толкова
много приятели. Пиенето е проклятието на Запада, а как е станало така – мисля, че се дължи на някаква сатанинска
сила. Преди не пиеха толкова много, не. А сега, не знам, но толкова много такива се срещат по улицата. Така че
Сахаджа йогите, първо, самите те не трябва да пият и, второ, не трябва да допускат никой да пие – баща, майка, братя.
Трябва да им кажете: „Вие сте луди. Вървете в лудницата.” Като им говорите така, ще се осъзнаят. Само вие можете да
ги поправите. Аз мога да направя всичко, но най-напред тези хора трябва да се откажат сега от пиенето. Вие като
Сахаджа йоги сте много силни и трябва да изработите това с родителите си. Колко от родителите ви пият? Вдигнете
ръце... Трябва открито да се противопоставите на пиенето им. Трябва да кажете: „Не ми харесва да говоря с хора,



които пият.” – така направете. Продължавайте така и ще бъдете учудени как ще се вразумят. Всичко това напълно
зависи от вас. Ако родителите ви пият, трябва да заемете много строга позиция. Имате и толкова много приятели,
които да ви помогнат. Присмивайте им се. Някой може да ги изимитира как се държат, след като са пили, как се
клатушкат. Не да ги обиждате, а да им покажете с имитация. Когато видят, че няма уважение и грижа към родителите,
ще се оправят. Но дори и да пият, това вас не ви притеснява толкова много. Не ви притеснява, че пият, но трябва обаче
да им кажете: „Вие сте луди. Накъде отивате? Какво ще стане с вас?” можете да говорите с тях, сякаш вие сте
възрастните. И също така да внимавате да нямат приятели, които пият. Ако имат такива приятели, говорете така и с
приятелите. Вижте, вие не само носите отговорност и имате Реализация, но сте и напълно отговорни за това да
подобрите родителите си, да подобрите братята и сестрите си. Трябва да ги командвате, да им се карате. Не трябва да
се стеснявате – понеже те са луди, така да се каже. Това е много важно за Сахаджа йогите. Опитът ми показва, че
някои Сахаджа йоги, родени на Запад, които со получили своята Реализация и са много добри, прекрасни са, няма
нужда нищо да им казвам, но са много смирени пред родителите си. Опитайте се да покажете, че това не ви харесва.
Ако пият, не сядайте с тях, напуснете. Трябва да се стараете да порицаете всичко това. Няма нищо лошо. Ако някой ви
говори остро, вие му отвръщате. А какво правите с тези пияници, които само седят и пият! Трябва да ги мъмрите. Само
вие можете да подобрите вашето общество. Аз ви казвам това, но вие сте твърде покорни. Колко от вас се
противопоставят на родителите си, кажете Ми, вдигнете ръце – почти никой. Боите се от тях, от тези пияници? Те би
трябвало да се боят от вас и да се скрият някъде. Ако в дома има бутилки, счупете ги. Разбира се, изхвърлете ги,
счупете ги – ето как трябва да се борите с тях. Ние как принудихме англичаните да напуснат Индия? – като
протестирахме. Като оспорвахме господството им чисто и просто – и те си отидоха. Представяте ли си, без бой, без
нищо, всички те си тръгнаха. „Понеже – казват – е студено, затова пием.” Няма нужда, няма никаква нужда да се пие
за това. Познавам толкова много, толкова много индийци – те не пият. А никога не са виждали толкова студена
страна. Познавам и толкова много руснаци – и те не пият. И при руснаците е много студено, но те не допускат и
родителите им да пият. Знаете колко смело се бият руснаците, как Хитлер искаше да ги завладее, но те го сломиха.
Руснаците, бих казала, не следват разни моди... Руснаците са много, много храбри и са се преборили с родителите си.
Сега в Русия имаме толкова много Сахаджа йоги. Може дори цяла Русия да стане реализирана душа, докато тук
всички тези важни клечки, които се мислят за велики, ще свършат в някоя лудница. Така че от днешната ми лекция
запомнете, че имате пълното право да се противопоставяте на родителите си, ако пият. Те може да си мислят, че им
искате парите. Но вие им кажете: „Не ви искаме парите.” Ако вие сте водещите, а има такива, които водят, то помнете,
че ако се противопоставяте на родителите си, какво има? Руснаците са много храбри, трябва да отбележа. Те смъмрят
родителите си, били те началници. Защо? Защото са комунисти ли? Не – защото са хора с отворен ум. В края на
краищата всички вие сте Сахаджа йоги и какво право имат те да ви се налагат? Кажете им: „Вие сте пияници. Ще
мълчите.” Няма нищо лошо. Вие трябва да се борите, трябва да се борите с родителите си – много е важно. Аз съм с
вас. Бог да ви благослови. Те ще се борят за демокрация, за това, онова. Всичко това е демонокрация. Какво има в
демокрацията? Като пият, тяхна работа ли е да стоят над вас? Кои са те? Пияници. Сложете ги на мястото им. Трябва
да се борите сега. Времето е дошло. Твърде много време сте чакали и сте ги търпели. А те какво са направили? Нищо.
Трябва да изтъкна, че руснаците са много умни и смели. Така е – нали знаете как прогониха Хитлер. Такъв човек като
Хитлер побягна оттам. Как стана така? Понеже те поначало са честни и смели. Ние не пием, а защо трябва да сме
страхливци? Само пияниците може да са страхливци. Вие не сте пияници, така че трябва да сте смели и да се
противопоставите на родителите си, да подобрите семейния си живот. Тук намирам, че семейният живот е така
ужасен. Родителите се държат странно, майките се държат странно. Как могат да са такива? Как може вие да сте
техни деца? Трябва да кажете: „Срамуваме се, че сме деца на пияници.” Те ще дойдат на себе си. Руснаците са се
отказали от пиенето. Тези, които са Сахаджа йоги, напълно са се отказали. Не знам какво ги е направило такива. Не ги
интересуват нито пари, нито длъжности, нищо – Сахаджа йоги. Индийците имат наследственост, но и те... идват в
Англия и започват да пият. Мислят, че хората не пият, понеже не са свободни. Що за представа - „Щом си свободен, ще
трябва да можеш да пиеш.” Трябва да обезумееш. Това ли е свободата? Кажете им: „Вие сте луди. Като пиете, сте
луди.” Кажете им, че Аз съм казала така. Добре, убедени ли сте сега? Всички чувствате ли вибрациите? Има ли някой,
който да не чувства? Моля, вдигнете ръка. Виждате ли колко сте колективни, колко сте силни. Но съм виждала как
някои Сахаджа йоги толкова много се страхуват от родителите си, че се групират като двама пъзльовци. Трябва да сте
смели и да им се скарате. Имате силите да го направите. Ако вие успеете да промените родителите си, ще свършите
голяма работа за тях. Какво друго можете да направите за тях? Ако родителите се променят, вие сте свършили голяма



работа. Какво ще кажете? Твърде сте меки. Вземете с вас двама – трима Сахаджа йоги и хубаво ги натупайте. Иначе те
така или иначе ще ви тупат, след като се напият. Като пият, така правят. Много е тъжно. Всички вие живеете в
свободни страни, но трябва да се борите. Няма да стане без борба. Искам всички да се срещнете едни с други и да
осъзнаете напълно, че сте Сахаджа йоги. Това значи, че сте благословени от Бог, че сте представители на Бог и няма
да затънете в тези нечистотии. Уважавайте себе се, уважавайте се. Можете да кажете на родителите си: ”Не можем да
ви уважаваме, след като пиете.” Кажете им. Можете да им кажете, че Аз съм го казала. Вижте как се бори Христос. А
те какви християни са? – само пият ли, пият. Но защо в Индия не пият? В Индия не пият. Просто живеят без пиене и се
справят много добре. Мисля да вземете от Мен смелостта да се преборите с родителите си. Когато дойда следващия
път, не искам да виждам никой, който да ми казва, че родителите му не слушат... Когато са пияни, можете да ги
ударите с някоя лъжица! Дори в Русия пият много, но тези, които са получили Реализация, не пият – казвам ви, не
пият! Затова мисля, че комунизмът е добър, понеже им е дал толкова смелост. С цялата тази демокрация всички
ставате демони, направо демони. Обещайте Ми днес, че добре ще се справите с родителите си. Много ви благодаря.
Ако някой има проблеми, кажете Ми. Сър ЧП предава отговор на един йоги: Тези студенти, родителите им пият и са се
разделили, създават много проблеми и младите студенти много страдат от това. Шри Матаджи: Още въпроси? Не бива
да ги обиждаме, но можете да им чупите бутилките, ясно ли е? Бог да ви благослови.
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Десета нощ, Дашера Сидни, Австралия – 21 октомври 2007 г. (Майка гледа йогините, усмихва се и казва)  Много съм
щастлива. Моля седнете удобно. Днес е (неясно) велик ден, нали е Дашера? (Йогите приготвят микрофон за Шри
Матаджи) Носите ли го? Включен ли е?... И така днес е Дашера, много важен дeн в Индия. Казват, че на този ден е убит
Равана. Той беше най-големият враг на човешките същества и беше убит. Днес на Дашера, ние отбелязваме всички
тези неща, които си спомняме за този велик мъж, Шри Рам. И на този ден, казват, че онези, които са дуща, т.е. лоши
хора или можем да ги наречем негативни, биват убити. Представяте ли си? (смее се) Този ден в Индия се счита за
много важен и се прави голяма статуя на Равана. Нали всички знаете, кой е бил Равана, (йогите отговарят:“Да, Шри
матаджи.”), този, който беше убит от Шри Рама. Той беше ужасен, отвлече на сила съпругата на Шри Рам, Сита. Но Тя
беше толкова целомъдрена, че той не можа дори да я докосне. Той не можа да постигне никакво надмощие над нея.
Напротив, Тя беше тази, която имаше много сила. Така че тогава мащехата на Шри Рама, съпругата на Дашарата, тя
каза.... тя често....тя е като голяма саадхуни (жена-мъдрец, б.р.), и тя каза, че от този ден нататък, не е разрешено да
имате два брака, само един. Така че при хиндуистите има само един брак. Те не се женят два пъти, това според
индийската култура е нещо много греховно – да имаш друга жена. Някои хора го правят, но е погрешно. Не е типично
за Индия. Бащата прокара този закон, защото той имаше, той пострада от това, че имаше две съпруги и едната се
опита да изпрати Шри Рама в джунглата. Тя прояви такава жестокост, защото искаше нейният син да стане цар, а
също така грешката на бащата беше, че беше обещал да й даде възможност да поиска нещо, защото тя го беше
спасила по време на война и така тя пожелала той да изпрати Шри Рам във ванава, джунглата. На второ място,
поискала да даде царството на нейния син, Лакшмана, но когато Лакшмана дойде, той не прие. Той каза: “Не искам да
заемам мястото на Шри Рама, защото то е негово по право.” Така че той отиде при Шри Рам в джунглата и го помоли:
“Трябва да дойдеш, трябва да дойдеш в Айодхйа, столицата, и трябва да бъдеш коронясан.” Шри Рам отговори: “Не
мога, трябва да изпълня желанието на баща си.” И в този момент баща му каза, че никой в Индия няма да се жени за
две жени. Заради двете съпруги, цялото семейство пострада, за това той каза, че може да имаме само една съпруга, а
не две. Учудващо е, че дори до наши дни в Индия вярват,че трябва да имаш само една съпруга. Но това, което виждате
в чужбина, е, че нямат друга съпруга, а любовница и не уважават съпругите си. Това е много тъжен факт, цялата страна
страда, защото, ако към жените се отнасят така, те страдат, а ако майката страда, децата също страдат. Така че той
прокара закон, че никой не може да се жени два пъти. Само Мохамед Сахиб каза: “Добре, можем да се оженим четири
пъти.”, защото толкова много бяха убити и бяха останали толкова малко мъже – много жени и много малко мъже. И
така той каза: „Добре, може да си вземете по четири жени, проблемът е решен.” (смее се) Но не е! Не решава
проблема. Сега дори мюсюлманите имат този проблем. Без съмнение, те се женят четири пъти, но ако погледнете
семейния им живот, са много нещастни. Ние, индийците, не бива да възприемаме нищо от тях. Напротив, трябва да
кажем на целия свят: “Не тичайте след фустите на жените, погрижете се за себе си.” Което е... хората на Запад нямат
благоразумие. Имат една съпруга разбира се, не две, но поддържат връзка и с друга жена. В Сахаджа Йога тези неща
са забранени и ако правят така, Аз им казвам да се разведат и после уреждам брака им. Но този факт Ме натъжава.
Защо трябва да правят така? Под влиянието на западния начин на живот се опитват да имат и друга съпруга и така
правят всичко много нечисто. В най-голяма степен страдат децата им. И какво имаме в крайна сметка? Една болна
страна. Някога англичаните бяха много горди и благоразумни. Но сега те са много нещастни, защото не възприемат
идеята да имаш една съпруга. Да, някои жени много се инатят, Аз казвам, че може да напуснете Сахаджа Йога, а и
някои мъже създават много проблеми, така че им казвам да напуснат Сахаджа Йога. Ако искате да имате
преимуществото да бъдете Сахаджа йоги, тогава не може да се ожените за друга жена, омъжите за друг мъж. Трябва
да сте щастливи заедно. Ако не можете да го постигнете, тогава напуснете Сахаджа Йога. Но някои хора преживяха
ужасни моменти с техните съпруги или съпрузи, така че това, което казах е, добре. Онези, които флиртуват и не се
държат подобаващо, не могат да бъдат в Сахаджа Йога. Ние трябва да изградим едно много чисто общество, наш дълг
е да покажем как можем да живеем щастливо, без единоборства и че Сахаджа йогите са много благоразумни съпрузи.
Много съм щастлива, че ви виждам тук. Познавам някои от тях, Аз съм ги оженила и те са много щастливи. Така че
искам да кажа на всички ви, мъже и жени, че трябва да живеем, посвещавайки се. Ако съпругът ви флиртува, нека да
отиде в ада, ако съпругата ви флиртува, нека да отиде в ада. Ние сме Сахаджа йоги и трябва да сме добри по характер.
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Ако сте такива, то тогава вие се наслаждавате на свой собствен живот. Ако водите лекомислен начин на живот,
никога не можете да изпитате наслаждение. Непрекъснато тичате след този или онзи. Такива хора никога не могат да
се почувстват щастливи и правят какви ли не глупости и пропиляват живота си. Но докато да дойде краят на земния
им път, тяхното положение е толкова незавидно, много лошо, такива хора страдат много. Виждала съм ги да страдат,
да страдат толкова много. Така че ние сме съпрузи, за да се наслаждаваме един на друг и да водим един щастлив
начин на живот, не да сме нещастни. Всички вие, които сега сте женени в Сахаджа Йога, може би сред вас има такива,
които не са успели да вкусят от този хубав семеен живот, но какво да се прави? Грешката не е в Сахаджа Йога, а във
вас, във вас самите и грешката е в съпругата ви. Така че всеки трябва да застане на страната на праведното и да води
един праведен начин на живот, вместо да пропилява енергията си в спорове и караници. Опитайте се да разберете
защо се карате, защо спорите, по какви въпроси възникват различия? Но няма значение, различия трябва да има. Все
пак вие сте две отделни личности, трябва да има различия, но те не бива да създават проблем. Напротив, трябва да се
наслаждавате на различията, ако не сте отдадена съпруга и нямате отдаден съпруг, никога няма да се наслаждавате
на живота. През цялото време ще се притеснявате и разстройвате. И така, благодаря на всички ви, на всички вас, че
дойдохте на такъв велик, благоприятен ден. И всички изглеждате много щастливи. Много ви благодаря.
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Пуджа на Шри Махалакшми Делхи – 10 ноември 2007 г. Честита Дивали! Желая на всички ви много щастлива Дивали.
Видяхте различни танци, та от тях разберете едно нещо – че каквото е написано или казано, е едно и също.
Най-великото нещо, което е казано, е, че Параматма е един. Има инкарнации в различни форми, аватари, но
Параматма е един. Няма спорове между инкарнациите, които дойдоха на този свят да разрушат злото и убият лошите
хора; и това се случва. Навсякъде виждам, че тези зли хора биват разкрити и сега също е ваше задължение да гледате
всички тези, които са зли, които работят против Параматма и са готови да направят какво ли не за пари, всички те да
отидат в ада. Не знаем колко видове ад има. Мястото, където седите сега, е много далече от ада. Но стоейки тук, ако
правите нещо адхармично, ако вършите грешни неща, хубавичко си отваряте пътя натам. Защото онези, които са
тръгнали натам, дори не знаят къде отиват. А тези, които остават настрана, отиват в рая. Никой на тази земна обител
не знае, че може да отиде в ада. Вършейки грешни дела, ще пропаднем в ада. Самото значение на Дивали е, че както
лампите отвън са запалени, така трябва да светите и вие - да бъдете просветлени. Вижте, в този мрачен свят вие сте
светлините, вие сте лампите и трябва да давате светлина. Но ако вътрешно не сте просветлени достатъчно, тогава как
ще раздавате светлина? Осъзнайте го. Така че преди всичко вие Сахаджа йогите би трябвало добре да сте
просветлени вътрешно и може би дори само заради тази цел сме дошли на този свят. До преди Исус Христос никой
даже не бе говорил за това. Той дойде в Агнйа чакра и показа, че няма изобщо никакво его. Беше син на Всемогъщия,
но пак нямаше его. Хората, които дойдоха преди това, разкриха част, но Христос само искаше нашата Агнйа чакра да
бъде пречистена. А Агнйа чакра изглежда твърде блокирала тук във вашата Делхи. Каква е причината за това?
Англичаните живяха тук преди и ни научиха да бъдем егоисти. Това е доста явно в говора и държанието ви. Това сме
го виждали и когато страната ни не беше свободна, но сега сте освободени. Сега сме независими. А какво е
сватантра? Да познаете сва – себето и този, който има сва, себепознание - и тогава човек има познание за тантра,
инструмента на сва, на себе си. Чрез Сахаджа Йога сте опознали себе си и знаете, че сте тантра инструмент и че имате
нужда да следвате пътя на Сватантра – пътят на Себепознанието. Може да се види, че в Делхи е имало голямо
развитие. Извън Делхи също имаше голямо развитие. Всички вие знаете какъв е проблемът с хората там, няма нужда
да ви казвам. Но сега вие сте независими, така че трябва да гледате да нямате тези проблеми. Първият проблем е, че
вашата Агнйа е блокирана. Христос беше разпънат на кръст и убит, но ние все още не сме се поучили от това.
Напротив, хората от християнските страни са особено егоистични и те също са ни повлияли. Но най-лошото нещо тук е,
че все още не се признаваме един друг. Навсякъде има борби и спорове. Продължаваме да се караме, няма чистота на
ума. Преди всичко ние всички би трябвало да пречистим ума си. Със Сахаджа Йога всичко е възможно и тя може да
изведе хората до големи висоти. За никого няма нужда да ходи и да седи в Хималаите. Можете да го направите в
самия център на Делхи. Но ако се огледате, навсякъде ще видите егоистични хора, чиято Агнйа чакра е блокирала
много сериозно. Така че е много трудно. Сега Бог изпрати нещо ново и това е ракът. Ако хванете рак и вашата Агнйа
не е чиста, то той не може да бъде излекуван и тогава ще се случи голяма трагедия. Така че човек, който има рак, би
трябвало да се захване със Сахаджа Йога и да изчисти егото от себе си. Където и да е, хората от правителството са
много егоистични. Ние имаме толкова много правителствени служители тук и всички те си имат достатъчно его.
Хората пък, които идват отвън, имат още повече, а на всичкото отгоре всички пият спиртни напитки. Просто
анализирайте, те наричат себе си християни, а всички пият. Пиейки спиртни напитки, вие вървите срещу себе си. Не се
подчинявате на вашата Агнйа чакра. Не й се подчинявате. Човек, чиято Агнйа чакра е чиста, не може да пие спиртни
напитки, не може никога да пие. Накъдето и да погледнете, хората пият алкохол и няма начин да се откажат от него.
Защото щом открият, че не могат да го откажат, пак се напиват заради това. Така че зависимостите от какъвто и да е
вид ни заробват, независимо какви са. Тук например има зависимост към паан, а хората му слагат също тютюн. Бог ви
е създал с толкова много обич и ви е дал живот в тази страна, така че да можете да станете уникални спрямо
останалата част от света. Хората могат да са такива. Индийците са такива. Но напоследък откривам, че има няколко
сериозни заболявания. Хората ядат пари вместо храна. Пътищата, по които дойдохме сега, по-рано ги нямаше, но за
Мен е болезнено да видя, че пътищата са в толкова лошо състояние, та никой не може да каже, че са нови. Само
индийците могат да направят подобно нещо. Не съм виждала никъде по света толкова безсрамни хора, които да
вършат подобни неща. А няма нужда да бъде така. Тук по всяко време всеки, който има власт, може да го прави.
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Най-вече днес ние трябва да вземем решение, че трябва да изчистим нашата Агнйа. Най-големият проблем за Агнйа е,
че ние си мислим, че сме много по-висши. И започваме да си мислим, че можем да управляваме целия свят и че
можем да поправим целия свят. Щом самите вие не сте наред, как можете да поправите света? Трябва да сте виждали
много хора, които се мислят за велики, а правят много грешни неща. В тази страна хората взимат много пари. Кажете
Ми как Бог ще ни прости за това? Най-големите от всички грехове са кражбата и корупцията. Човек, който върши тези
грехове – може да прави пуджи, да пее мантри, да чете намаз, да призовава Аллах – по никакъв начин няма да
спечели. Така че днес, на Нова година за вас, Аз ви пожелавам на всички и искам всички вие да вземете решение: „От
днес нататък няма да лъжа, никога няма да лъжа”. Индийците са известни по цял свят като лъжци. Не знам как, но
страната ни носи печата на мошеничеството. Големи светци, пророци са се раждали тук. Как може хората да лъжат на
място, където са се родили толкова много суфи? Така че днес трябва да обещаете, че никога повече няма да лъжете,
каквито и да са последствията. За целта трябва да имате кураж. Сега вече сте реализирани, какъв кураж повече ви е
нужен? Така няма да лъжете изобщо. Само когато станете такива, хората ще са в състояние да вярват, че вие сте
наистина хора, които говорят истината. Така че Сахаджа йогите трябва да казват истината. Каквото и да работите, с
каквото и да се занимавате – може да сте инженер, прокарващ пътища; или доктор, лекуващ всички. Ако въпреки това
лъжете, тогава за вас ще има ад. Защото сега вече сте трансформирани. Сега сте Реализирани. Така че когато
реализирани хора лъжат, не могат изобщо да имат изгода от това. Когато отида в чужбина, често чувам хората да
казват, че хората в нашата страна са измамници, лъжци и корумпирани, Ми е много тъжно. Днес е много благоприятен
ден за вас. Нека днес вземем решение никога да не лъжем, каквото и да става. Аз самата съм жена, и съм индийка. Аз
никога не съм казвала лъжи. Говоренето на лъжи би било загуба за вас, вие ще загубите, вършейки нередни неща.
Правейки го, може и да печелите повече или да мамите повече, но няма да може да идете в рая, а ще отидете в ада.
Много е важно да знаете едно нещо – че ние имаме много лоша репутация в останалия свят. Защо е тази лоша
репутация? Защото сме такива хора! Когато разберете, че някой е лъжец и е от някаква организация, направете
запитване за това. Например, ако е прокаран път, който не е достатъчно добър, тогава направете запитване за
похарчената сума за настилката и какви са разходите за одобрената настилка и колко е похарчено. Парите, които са
изкарали от този път, ще бъдат използвани само за пиене и спиртни напитки, които са ваши врагове! Защо искате да
помагате? Вие сте много „заможни” хора. Виждала съм много страни, където хората са бедни, но са много честни. Така
че честността би трябвало да бъде най-главното качество във вас. Днес вземете това решение: „От тук нататък никога
няма да бъдем нечестни. И няма да стоим в компанията на непочтени хора, а ако някой не е почтен, ще го разкрием”.
Сега някои ще кажат: „Майко, в полицията също са такива, а и в другите институции също са такива”. Но вие сте
Сахаджа йоги. Тези, които са Сахаджа йоги, не са с нищо по-малко от полицай или човек на властта. Те всички са
много силни. Но силите са на Истината. Трябва да има истинност и Ми е много приятно, че толкова Сахаджа йоги са
честни, но все още се нуждаем от повече честни Сахаджа йоги. Истинност трябва да има, иначе вашата Агнйа чакра
няма да се изчисти. В Агнйа обитава егото. Когато човек стане егоист, тогава допуска всякакви грешки, критикува,
наранява, става корумпиран; всички подобни хора ще отидат в ада. Искам да ви кажа много ясно, че не бива да се
захващате с корупция – не сте примрели, че да стигате до такава крайност. Какво сте направили, печелейки повече
пари? Какво правите? Трябва да сте светнали повече лампи, да издържате още няколко жени, какво повече от това?
Та какво ще бъде вашето положение, когато отидете в ада? Обсъждам всичко това на този ден, защото Дивали се
отбелязва по повод събирането на Ситаджи с Рама. Ние не можем да бъдем повече роби, щом сме прегърнали
целомъдрието. Ние сме роби на самите себе си, а не роби на другите. Не бива да лъжем поради каквато и да е
причина. Аз съм живяла дълго в Делхи и съм доста изненадана колко много лъжат тук. Изобщо не се страхуват да
лъжат. Говорейки явни лъжи, хората може и да имат полза тук, може и да изкарат повече пари, но не знаят, че няма да
отидат в рая. Аз искам Сахаджа йогите да обещаят, че нито ще лъжат, нито ще подкрепят хората, които лъжат. Хората
казват, че страната ни е много корумпирана. Да, Аз съм била в доста отдалечени места и съм видяла, че руснаците са
сред най-добрите хора. Те са наполовина като Сахаджа йоги и там има много Сахаджа йоги. Тази година не успях да
отида в Русия, но следващата определено ще отида. Това означава, че не сме били в състояние добре да въведем
демокрацията, при това би трябвало да сме комунисти. Там няма кражби, няма лъжи и всички се обичат. Те много Ме
уважават. Трябва да разберем къде ще стигнем. Така че почтеността трябва да бъде най-главното качество във вас.
Вашата непочтеност ще създаде проблеми за вашите хора. Хората говорят, че индийците не са честни. Аз се срамувам
да го чуя. Толкова много велики светци са се родили тук, колко много велики пророци са живели тук, а хората на това
място са големи крадци, крадат и критикуват; вашата Агнйа е изплашена от всичко това още от самото начало. Хората



искат да правят големи пари; накрая всички тези богаташи ще отидат в ада. Днес на Дивали бих искала да ви кажа на
всички, че значението на Дивали е, че адът е пълен с мрак, а всички вие сте просветлени. От вас се очаква да се
борите навсякъде, където има мрак, и да им кажете, че вършат погрешни неща. Правейки го, страната ни ще се
подобри и вие трябва да го сторите. Ние изпълнявахме пуджи и ритуали, но Шакти (Божествената сила), която е вътре
в нас, е тук, за да се противопостави на всичко неистинно. Мнозина не знаят, че правенето на пари е болест. Те ще
отидат направо в ада. Казвам ви всичко това, защото никой преди не го е казвал така. На деня на Дивали, Аз ви
казвам, че ще запалим светилниците и ще празнуваме радостта в нашите сърца. Така можем да видим що за човек е
някой – дали е човек, който краде. Но пък сега мога да видя хора, които се бият едни с други. Караниците между
хиндуисти и мюсюлмани вече свършиха, но започнаха битки с другите. Това е второто нещо – ние сме прекалено
свадливи. Поне в другите страни няма толкова много религии, както у нас. Така че винаги щом имаме шанс,
започваме да се бием, битките са приоритет. Разправиите между съпруг и съпруга и после с техните деца, а ако има и
още някой с тях, и с него ще се карат. Какво е Сахаджа Йога? Сахаджа Йога е любов и само любов. Събудете силата на
любовта, която е вътре в нас. Днес е много благоприятен ден и ние трябва да запалим светилниците в нашите сърца и
да вземем решение, че по-скоро ще умрем, но няма да лъжем. Имахме велики личности тук, но все още индийците са
много злочести по целия свят, понеже са много непочтени. Въпреки че Аз никога не съм виждала подобен човек, но
винаги щом го чуя, много се натъжавам. Индия е толкова свято място, където са се раждали толкова много светци,
както никъде другаде по света. Суфите, които са родени тук, станаха толкова велики, всички те са родени в Индия.
Толкова много светци не са се раждали никъде другаде по света. Неколцина може да се родили другаде, но родените
в Индия бяха много велики светци, а след това всичко, на което учеха, беше изоставено. Станахме забележителни
крадци. Всеки, който върши кражба, никога няма да отиде в рая. Ще трябва да прекарате хиляда пъти повече време в
ада, отколкото сте живели тук. Днес говоря за ада, защото адът значи мрак, а ние виждаме пелената на мрака
навсякъде - тази на ада. Сега след като светлината е запалена във вас, опитайте се да видите кои са в ада.
Подкрепете правителството, разкривайки непочтените. Може да сте на малък или голям пост, но въпреки това трябва
да разкриете този, който е крадец и корумпиран. Сега имате силите, но за какво са ви? Сега сте пробудени, но за
какво? Вие получихте просветление. Вижте себе си в светлината му. В тъмнината не сте виждали нищо, но сега вижте
в светлината си какви сте и какво ще постигнете, говорейки лъжи. Ние сме семейство, никога не лъжем – никога –
дори не можем да лъжем. Винаги когато се появи ситуация да излъжете, не забравяйте, че имате силите, че сте
светлините. Вижте, вие сте светлината в този мрак и дръжте светлините запалени. Ние трябва да сложим край на този
мрак. Имаме лоша репутация заради непочтеността ни. Няма друга толкова велика страна като нашата, и затова е
много тъжно да знаем, че хората отвън не са ни разбрали. Не е известно какво постигат тези хора чрез непочтеността
си. Това, което ще получат, ще е ужасно! Нито един няма да бъде пощаден! Всеки, който е непочтен, ще бъде хванат и
са направени приготовления за това. Вие получихте Реализация, защото не сте непочтени, вие обичате истинността и
я уважавате. Аз искам всички вие да отстоявате истината. Хората, които хвърлят вехтории в река Джамуна са глупаци.
Джамунаджи отива право в ада. Но вие ще бъдете спасени от този ад. Вие сте реализирани души. Човек, който е
просветлен, никога не пропада. Но ако вие наистина искате да установите напълно Сахаджа Йога във вас, тогава
най-вече трябва да решите никога да не бъдете непочтени по какъвто и да е начин. Печеленето на пари е единствената
работа, останала на този свят! Какво става с нея? Никой даже няма да си спомня за тези хора. Вие трябва да сте
честни, ако изобщо обичате страната си. Иначе кой ще повярва в любовта на един лъжец?! Това е много трудна
ситуация за вас, когато виждате, че вашият съсед е такъв човек, а си мислите, че вие също трябва да станете такива.
Напротив, защо не помислите, че сте различни и защо съседът ви да не заприлича на вас. Най-напред трябва да
обещаете, че никога няма да бъдете непочтени нито ще подкрепяте каквито и да е непочтени хора. Не е известно, но
процъфтяването на лъжците е проклятие за страната ни! Има много хора, които ще кажат поне десет лъжи от сутринта
до вечерта, и пак няма да им стигне. Сега след като бедността ви изчезна, всичко е добре, имате какво да ядете и
пиете и вече не сте просяци. Тогава защо ви е да лъжете? На този ден вземете решение: няма да лъжете и ако някой е
лъжец, няма да го подкрепяте, няма да установявате никакви връзки с него. Има много мир и радост в това нещо.
Знайте, че лъжецът ще отиде в ада, а и вие също, ако го подкрепяте, ще го последвате. Бог ви е дал Реализация, бяхте
просветлени отвътре. Вижте в тази светлина и ако има други хора като вас, би трябвало да вземете решение, че
никога няма да лъжете – „Нека ни отрежат главите, каквото и да е”. В това отношение индийците са много по-добри,
знам, но когато чуя за тях навън, съм много натъжена от това. Начинът, по който пътищата са направени.. Това
изобщо пътища ли са? Имам чувството, че сякаш се движим сред гората. Вие имате организация, така че когато



видите подобно нещо, можете да се обадите и да отправите запитване кой е направил този път? Защо го е направил
така? Кой е изял парите? Всички Сахаджа йоги би трябвало да се обединят и да се опитат да изгонят този бхут от
страната. Където и да отидем, хората казват: „Не вярвайте на индийците”. Колко е срамно това! Хората, на които би
трябвало да се има най-голямо доверие, сме ние индийците. Имали сме толкова велики лидери, велики светци и
велики души навсякъде тук, но не мислим за името и славата, която са имали, колко са ги уважавали хората. И те
също ви уважават, но не поддържайте крадците. Ако знаете, че даден човек е крадец, тогава не ходете при него да се
храните, така би станало трудно за крадците. Казвам ви: вие сте полицейските сили на Божественото и се опитайте да
си отбелязвате всички крадци, които ви се изпречат на пътя. Опитайте се насадите тази смелост също у децата си.
Опитайте се да разбере нещо повече за нарушителите и лъжците. Тази наша страна беше пробудена от голям брой
светци, а вие също сте светци. За вас няма нужда да говорите лъжи. Какво ще се случи ако приемате храна само
веднъж на ден? Никой не е умрял ако не е ял един ден. Хората се пристрастяват към яденето и пиенето, а върхът е, че
искат да пият спиртни напитки. Второ, пиейки спиртни напитки, едва можем да направим и крачка. Напротив, биваме
разрушени. Ние не можем да живеем добре при зависимост от алкохола. Сега например в Америка извадиха нов
конфликт – когато детето навърши 16-годишна възраст, трябвало само да си изкарва хляба. Това значи, че всички са
слуги. Дават им се пари за каквато и да е работа – да мият коли. На 16 години им казват: „Хайде, господине, на 16
години си и излизай навън”. Виждала съм го навсякъде – горките деца, които са на 16 години, едва са ги навършили,
къде ще отидат? Ами образованието? Едва на 16 са! А ги изхвърлят от дома им. Изхвърлени са и от баща си, и от майка
си. Колко дълго ще продължи това с американците? Просто вижте, те започват да се провалят. Купувайки си един или
два самолета, никой не е станал велик. Къде сте вие? Какъв е капацитетът ви? Индия е така страна, че може да служи
на света, на целия свят. Но за целта би трябвало да има истинност в това. Къде е нуждата от лъжа, не мога да разбера!
Повечето от богатите хора би трябвало първо да разберат, че вие сте богати, да седнат и да не мислят повече за
печелене. Не съм видяла никой да е станал по-щастлив, печелейки повече. Вие сте Сахаджа йоги и имате светлината
във вас. Вие можете да видите пътя си в тази светлина и пътя на истината. Може да сте мюсюлмани, хиндуисти или
може би християни – това е без значение. Всички вие сте човешки същества. И ако човешките същества нямат
честност в себе си, те са непочтени. Никой няма да ги познава. Има живот отвъд този също, какъв ще бъде той? Има
много ползи от това да си честен. Най-голямата е, че имате благословиите на Бог с вас. Имате такива благословии, че
ще се изненадате да разберете. Без никакви усилия всичките ви неща се нареждат. Но сега в Индия, независимо от
положението на хората – може да имат, може и да нямат – но всички тичат подир парите. Все още има много бедни
хора, но и за тях днес би трябвало да има празненства за Дивали. Те също трябва да са щастливи. Ние живеем в
същата страна. Но мамим себе си. Ние сме много хитри. А така ставаме егоисти отвътре. А ставайки егоисти, никой не
може да ви спаси по никакъв начин. Под влиянието на вашето его, може да хванете рак. Тогава не можете да се
спасите. Ако имате рак във вас, не можете да се спасите. Аз също не мога да ви спася. Казвам ви един факт. Първо
изгорете вашето его в огъня. Ако имате его, то би трябвало да се срамувате от него. За какво имате его? В нашата
страна е за всичко. Ако някой е завършил бизнес администрация, получава его, а ако е направил още нещо, егото му
става двойно. Ако някой е постигнал нещо, ако стане инженер или лекар, то става егоист. Когато Агнйа чакра блокира,
къде ще ви отведе директно? До ада, а адът е много ужасно място. Бог ви е дал интелигентност, а сега получихте и
вашата Реализация. И ако и след това искате да отидете в ада, можете да го направите. До днес никой не е говорил за
това. Днес е благоприятен ден, защото на този ден са се случили много неща. Ситаджи се върна през периода на
Рамчандраджи. Каквито и велики дела да бяха извършени през периода на Кришнаджи, те бяха сторени от
реализирани души. Така че първото нещо, което трябва да обещаете, е със сигурност, че няма да вършите непочтени
дела и в същото време ако видите, че някой го прави, тогава ще го разкриете. Но Аз виждам, че в тази страна белите
се бият с черните, останалите с бият с други. Те искат Индия като държава да се разцепи, което изобщо няма да бъде
от полза. Как може да е от полза, когато вие сте честни и когато сте с добър характер! Каквото и да сме научили от
англичаните, то не заслужава да бъде учено от тях. Всички те сега са в много лошо положение. Но ние трябва да
спасим нашата собствена страна и целия свят. Това е голяма отговорност; беше ви дадена Реализация, бяхте
просветлени; ако все пак искате да паднете в трапа, тогава какво може да се направи? Всеки един би трябвало да се
присъедини и да опита. Аз искам Сахаджа йогите да създадат комитет и ако се сблъскате с някой крадец, то би
трябвало това да се сведе до знанието на комитета и тогава да се види какво прави комитетът. По този начин ще
придобиете известност и ще постигнете много високо положение. Така че първото нещо е да не бъдете нито
непочтени, нито да оставяте другите да бъдат непочтени. Това е много важно. Нашата страна беше опетнена. Ако



млякото е подправено, тогава и маслото е подправено. Където и да погледнете, хората ни се смеят. Никой не го вярва,
но всъщност най-добрите хора са в Индия. Броят на хората, които получиха Реализация тук, е по-голям от където и да е
другаде по света. Хората не са спечелили нито една добродетел. Така че е по-добре да печелите достойнства,
отколкото да печелите пари. Вижте хората, които са много бедни. Така че днешният ден е много благоприятен, а също
и много радостен. Защо радостен? Защото днес получихме рая и искаме да стоим само в рая. Но страхливците не
могат да влязат в рая. Не е нужно да се страхувате. Ако вземете няколко рупии повече или по малко, какво пък
бедствие ще се стовари върху вас? Всички забогатяха. Виждала съм го. Идвах тук през последните 17-18 години.
Станахте по-богати от преди. Положението е по-добро от преди. Но от сутрин до вечер има нечестност, непочтеност,
безчестие. Така че пътят е проправен. А днес просто обещайте: „Няма да бъдем непочтени и ако някой е, ние всички
заедно ще се противопоставим”. Защо ви е дадена Сахаджа Йога? Защо ви е дадена Реализация? За да можете да
давате светлина; ако нямате светлина от вътре, тогава как можете да разпръсвате светлина навън? А с тази светлина
виждате, че помагате на непочтените. Нищо няма да се случи ако печелите малко повече или по-малко. Ако сте
честни, тогава Бог ще ви помага! Защо толкова много хора умират в нашата страна? Никъде другаде не умират
толкова много. Причината е, че те трябва да отидат в ада. Така че трябва да знаете, че ако не сте почтени, тогава
първата ви стъпка към ада вече е направена и втората да говорите лъжи няма да е необходима. Казвайте истината.
Човекът, говорещ истината, ще е уникална личност. Ако е Сахаджа йоги, би било най-доброто. Както хората си спомнят
за суфите, по същия начин ще си спомнят за вас. Не трябва да правите нищо. Просто хванете онези, които са
непочтени – това е особено важно. Тук хората се борят да спрат хвърлянето на боклук в Джамунаджи – това трябва
също да се каже. Била съм в толкова много страни, никой не хвърля отпадъци в реката. Защо сте толкова мързеливи?
Толкова много услуги има тук. Може да предадете отпадъците на общината. Складирайте ги някъде. Но ако самите
вие хвърляте отпадъци, тогава какво може да направи човек? Днес всички решете в ума си и вземете решение – днес
е много благоприятен ден, много благоприятен – че няма да вършите нищо непочтено, нито ще вярвате на
непочтеността. Виждала съм хора, които не са нечестни и не ходят в къщата на непочтени хора. Нямат нищо общо с
подобни хора, защото са загрижени не само за собственото си благополучие, но и за благото на цялата страна. Вие сте
Сахаджа йоги, така че трябва да обещаете, че няма да вършите нищо непочтено. Просто разпознайте човека, който е
непочтен, и кажете на вътрешното си Себе, че този човек е непочтен. А Сажаджа йогите, ако дори са само дванадесет
и се съберат, и ако разберат, че този човек е непочтен, тогава Божественото ще бъде при тях за подкрепа. Тази страна
няма да спечели от няколко богаташи, а определено ще има полза от честни хора. Най-голямото позорно петно, което
ни лепнаха, е, че сме непочтени. Тези, които са Сахаджа йоги, никога не могат да са непочтени. Всички ние трябва да
сме обединени, оставяйки настрана всички караници и предположения, че сме честни. Имиджът на Индия е сериозно
очернен, следователно тържествено обещайте днес, че отсега нататък няма да бъдете непочтени и ако има някакви
непочтени хора, всички вие ще ги смъмрите. А това се разрасна толкова много. Аз съм потресена от нивото на
безчестие, от липсата на почтеност във каквото и да е, нечестност във всичко. Преди подобни хора биваха отхвърляни
и за по-маловажни въпроси, а те се отделяха и за по-незначителни неща. Но страната ни беше толкова почтена, имаше
толкова хубави качества. Забравили ли сте ги? Къде отидоха? Мога да видя непочтеност навсякъде, нечестност на
всяка крачка. Трябва да научим децата да не бъдат нечестни. Да, ако умират от глад, трябва да се намери също
някакво решение, но само ако са честни. Ако не сте честни, тогава никой не може да ви помогне, нито дори Бог. Такъв
човек ще хване всички болести на света. Има много такива традиции у нас – ще пие спиртни напитки, ще пие вино.
Кажете Ми, дошли сте тук, за да станете глупаци ли? И не бъдете приятели на никой, който го прави. Не им помагайте.
Виждала съм хора, които ходят в домовете на хора, които пият спиртни напитки, и после сами започват да ги пият. Но
когато знаете, че даден човек има такъв характер, когато знаете, че той е непочтен, тогава спрете да ходите да се
храните при него. Нямайте нищо общо с него. Ние трябва да работим за благосъстоянието на нашата страна, защото
Бог ни е дал светлина. Вижте чрез тази светлина. Неговата сила е страхотна. Ако го решите, за тези, които са
непочтени към нацията, ще се погрижи Бог – тогава дори само това е достатъчно. Но вие си правите оглушки. Не сте в
състояние да разберете. Такъв човек никога не може да направи добро, нито пък може да даде. Не мога да разбера
как живеят така безсрамно. Ето защо днешното послание е, че трябва тържествено да обещаете, че по никакъв начин
няма да бъдете нечестни и че ако някой е нечестен, тогава няма да го подкрепяте. Това е достатъчно. Много повече
реализирани души ще дойдат в нашата страна. Но кой би желал да дойде в такава нечестна страна? Днешното
единствено послание е, че вие имате светлина и ако следвате тази светлина, тя ще ви дава сила. Можете да правите
каквото поискате. Вижте, ние постигнахме нашата Сватантра. Сватантра е механизмът за разбиране на самите нас.



Сега Аз искам да се родят много реализирани души, така че научете се, че днес е много велик ден, днес обещайте
тържествено, че нито вие ще бъдете непочтени, нито ще подкрепяте непочтените. Нито ще се страхувате от тях; Бог
изобщо не е с тях. Бог е с вас. Ако сте добри, тогава Бог е с вас. Всички хора са се родили точно тук, в земята на Индия,
не заради битките, не за да се избиват – големи глупци! Ние се бием, умираме, няма полза от тези битки. Кажете на
хората: „О, защо се биете? Какво искате? В крайна сметка имате хубави неща за ядене и за пиене, какво повече
искате?” Но в днешно време най-вече преобладава желанието да имаме еди-какви си дрехи, еди-каква си къща, а ги
нямаме; но с тях само ще отидем в ада. Едно време имаше много суфи и всички вие сте суфи като тях, защото всички
вие сте пречистени. Сега всички вие пишете поемата на честността. Тази нечестност трябваше да тръгне – това първо,
а второ – има много въпроси, които се нуждаят от оправени. Но вижте, най-вече не вършете нечестности. Никой в
Индия не е толкова беден, че да прибягва до непочтеност. Казвам, че страната ни е очернена. Тя се нуждае от
изчистване. Вие сте Сахаджа йоги и можете да го направите. Вие имате светлина, с тази светлина можете да
разпространявате светлината навсякъде и да давате кураж на всички, това е хубаво. Особено тези от вас, които са
млади, които са приятели, трябва да помислите какви само честни постъпки можете да извършите. Сега някои
започнаха – не хвърлят боклук в Джамунаджи. Това е хубаво, но не е толкова важно. Онова, което е важно, е да се
отървете от непочтеността. Ето защо днешният ден навсякъде е считан за благоприятен. Навсякъде са запалени
лампи. Ако въпреки всичко това, не можем да го направим, каква е ползата от Сахаджа Йога? Най-големият брой
Сахаджа йоги е в Индия. После идва Русия. Руснаците са много любезни. Не извършват никакви кражби. Не знам
защо. Може би ако комунизмът дойде в Индия, тогава може и да станем като тях, но това не е толкова важно. Ако
някой върши нещо по принуда, то не е добре. Решете, че самите ние трябва да бъдем могъщи. Днес решете - много
благоприятен ден е днес – че нито вие ще бъдете непочтени, нито ще оставите другите да бъдат непочтени. Тогава
страната ви ще просперира много. Виждала съм какви са другите страни и какви са хората им – всички са безполезни.
Но хората в нашата страна все още имат наклонност към религията/дхарма. Вярата ще умре в нашата страна, ако тези
непочтени хора станат прекалено силни. Единственото послание е, че нито ние ще бъдем непочтени, нито ще
позволяваме на другите да го правят. Но хората тук са много толерантни в това отношение. Те толерират, това е
най-голямата им грешка. Щом сте получили светлината, защо се плашите? Каква е нуждата да се страхувате? Ето защо
днес Аз настоявам да бъдете смели и сега беше постигнато един вид освобождение. Вие ще постигнете сватантра,
тази тантра (механизъм) на сва, на Себето, вие я постигнахте. Но я използвайте. Днес толкова много от вас се
събрахте тук. Никога не съм виждала толкова много от вас в Делхи. Така че днес всички вие решете в себе си, че няма
да вярвате на никакви непочтени хора; иначе всички дяволи ще се родят поради тази причина - ако имаме нещо в нас,
което ги кара да мислят, че ще им повярваме. Индийците никога не би трябвало да им вярват, а реализираните души
изобщо. Навсякъде има огромно оклеветяване на страната ни, което не е истина. Виждала съм хора да се бият за земя
– „тази земя си е наша, а онази – ваша”. Каквото и да имате, то е свараджа – царството на Себето – собственото
царство. Вие ще имате свое собствено царство, когато станете сватантра в истинския смисъл. Няма нужда се
страхувате от никого, няма нужда да казвате на някого. Изненадана съм да видя толкова много хора. Никога не съм
виждала толкова много в Делхи. Така че Моята единствена молба към вас на този благоприятен ден е да решите, че
никога няма да бъдете непочтени, дори ако трябва да умрете. Страната ни се е развалила през последните десет
години. Сахаджа йогите сте толкова много. От какво се страхувате? От какво се плашите? Божественото е тук зад
всеки един. Когато суфите узнаха, че Божественото е с тях, те се отърсиха от всичко нежелано на този свят. Не всички
от тях, само малцина го сториха. Така че всички вие трябва да го направите. Посланието за днес е, че самите вие
никога не бива са сте крадци, нито да подкрепяте някой крадец. Но виждам хора, които се бият за все повече и повече
неща, бият се по кастови и религиозни въпроси. Тук сте да спасите страната или да се удавите? Вие имате огромна
отговорност. Родени сте в Кали юга. Тази Кали юга трябва да бъде променена и ето защо толкова хиляди от вас са
реализирани. Толкова много хора никога не са били реализирани никъде по света. Ето защо Аз настоявам отново и
отново винаги да държите на Истината и Аз винаги ще бъда с вас. Бог също е с вас. Така че молбата към вас е твърдо
да решите вътре в себе си, че няма да позволявате никакви кражби, грабежи и че когато и да ги откриете, ще се борите
с тях. Но хората изглеждат пияни или какво? Какво са постигнали чрез тази светлина? Смелост. Борете се смело.
Каквото е грешно, би трябвало да се отстрани от тук. Много петнящо, все още има много въпроси, но най-важният е, че
ако няма честност, тогава как Бог ще ви помага? Печеленото на пари не върши работа на Бог. Но получавайки вашата
вяра върши, а това сте го постигнали. Няма толкова много Сахаджа йоги по света, и после Сахаджа йогите не вършат
подобни дела. Но Аз ви казвам всичко това, защото атмосферата тук е много лоша и навсякъде индийците се



ползваме с толкова лошо име. Вие имате всичко за ядене и пиене, дрехи за обличане, какво друго искате? Гледате
филми, имате достатъчно пари. Но пристрастяването към парите, което е тук, би трябвало да се преодолее. Имам
пълна вяра, че ще се вслушате в Моите думи. Така че трябва да дадете обет, че няма да бъдете непочтени и че ще се
противопоставяте на хората, които са нечестни. Разберете, че най-великото нещо, от което страната ни се нуждае
днес, е честността. Няма нищо по-велико от това. Честността е вашата майка. Какво толкова ако имате една риза
вместо десет? Кажете и на жените си същото нещо. Ще се получи. Ще се случи. Днешната реч е малко различна, тя е
уникална и е много мило от ваша страна, че всички вие я харесахте. Благодаря ви.



2008-0210, Пуджа за Рождения ден на Шри Ганеша

View online.

Пуджа за Рождения ден на Шри Ганеша Пуна, Индия – 10 февруари2008 г. /превод от хинди на английски/ Днес е
много важен ден за всички нас, Сахаджа йогите, защото днес е роден Шри Ганеша. Шри Ганеша е Този, когото
боготворим и заради когото получихме нашата Реализация. Колкото и често да си спомняте за Него, докато не знаете
Неговите специални качества, не можете да Го достигнете. Неговото специално качество е, че Той е Шудха Сварупа,
въплъщение на чистотата и пълният Господар на Вселената. Той е инкарнация на Върховното, на Брахман. Чрез
идването си на този свят, Той създаде сангит (музиката), таал (ритъма) и сур (нотите). Само чрез Неговата милост
хората стават едно с музиката, таллин. Едно малко момче дойде на земята, а свърши такава велика работа! Той даде
толкова много неща на всички и дори днес е активен. Няма значение колко много пуджи правите на Шри Ганеша – все
не са достатъчно. Мнозина казват: „Не виждаме Шри Ганеша, дори след като толкова Го почитаме, не Го достигаме”.
Той е Всемогъщ, Вездесъщ и е във всичко, но вие не можете да Го разпознаете, докато не сте реализирани. След
вашата Реализация можете да разпознаете какво е Шри Ганеша. Шри Ганеша е Чистота, чистият Дух. Когато Той е
събуден в нас, тогава нямаме повече въпроси. Тогава имаме успехи, каквото и начинание да предприемем. Откриваме
радостта във всичко, което правим. Той е въплъщение на Радостта и дарява радост на всеки. Да се служи на Него е
парамдхарма (най-висшата дхарма). Да Му се служи означава да се грижим за малките деца, да им служим, да сме
сигурни, че няма жестокост спрямо тях. Това много Му се харесва. Такова въплъщение на Любовта, такъв
чистосърдечен Шри Ганеша бе роден днес. Това е значението на този ден. Ако днес се помолите за каквото и да е
желание, то Шри Ганеша ще го изпълни. Негово право е да изпълнява всички наши желания, защото всички вие сте
реализирани. Помолете Го от цялото си сърце и Той ще ви помогне по всякакъв начин, във всеки момент, във всеки
миг. Днес е много велик ден, защото същинският чист Дух се роди днес. А Той вече имаше така вечно състояние, че
много хора не можеха да разберат и да пишат за това. Те пишеха само каквото разбираха, но понеже сега сте
реализирани, вие можете да разберете, че чрез силата на името на Шри Ганеша можете да получите Реализация. Дори
само чрез споменаването на едно Негово име всяка болест или всяка болка ще изчезне. А ако не сте реализирани, не
можете да Го разберете. Ето защо хората биват подвеждани и вършат грешни неща. Но с благословиите на Шри
Ганеша вие можете да направите толкова много неща и нито ще сте алчни, нито ще имате някакви проблеми. Защото
Той върши цялата работа за вас. Той се грижи за вас. Въпреки че е малко момче, Той се грижи за вас. Шри Ганеша е
много могъща сила, чрез която се извършва много работа. За Мен Той е най-чистият и е Мой собствен. Аз доста Го
притеснявам - когато някой се опитва да Ми създава проблеми, Го моля да се заеме с този човек и да го оправи.
Когато такъв човек е неуправляем за Мен, когато е труден и Аз мога да се справя с него, тогава Шри Ганеша върши
работата. Днес е много благоприятен ден, защото Той се е родил днес. Освен това е Панчами (петият ден). Панчами е
признат, защото на този ден носим дрехи – каквито и дрехи да носим днес, то е за да бъде нашето тяло подходящо
покрито. Чувството за свян (срам и целомъдрие), което тялото ни има, е заради Него – Ладжа Рупена Самстхита. Така
че ако имате някакво чувство за свян, то е заради Него. То ще ви донесе огромна полза. Вие не можете да се чувствате
радостни, докато не почитате Шри Ганеша. Боготворейки Шри Ганеша, вашата радост расте, ставате радостни, защото
Той е Ананд Сваруп (олицетворение на радостта). Поради това и двете неща отбелязваме днес – Неговия рожден ден
и Неговата помощ. Ние вземаме Неговата помощ при всяка работа, която вършим. Такъв е нашият начин. Но не
виждаме какво трябва да направим, за да Го пробудим. Вниманието ни не се насочва в тази посока. Не чувстваме, че
трябва да станем като Него, че трябва да постигнем състояние, в което Шри Ганеша да е събуден в нас. И чрез което
никога не бихме дръзнали да тръгнем по грешния път. Тези, чиито корени са здраво свързани с Ганеша, са специални,
защото Шри Ганеша ги възпира. Те не могат да се радват на грешни действия. Голямата благословия на Шри Ганеша е,
че вие дойдохте в такъв радостен живот. Така че днес в службата за Него вие пеете в Негова възхвала и слава, така че
да може да Му се достави удоволствие. Моите вечни благословии за всички вас!
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2008-0323, Easter Puja: You must forgive

View online.

Пуджа за Великден Хотел Прайд, Нагпур – 23 март 2008 г. Не знам как успяхте да дойдете всички вие, които сте тук за
пуджата. Иначе, днес е много важен ден за всички нас, защото знаете как умря Христос. Той беше разпнат. Той беше
качен на кръст и умря. Той говори за вас, хора. Помоли за прошка за всичко. Това, което трябва да научим от Неговия
живот, е начинът по който Той знаеше да прощава, на всички нас. Ние трябва да простим на хората. Изглежда много
трудно за хората да прощават и ако сте разгневени, тогава не можете да простите. Тогава повече не сте Сахаджа йоги;
като Сахаджа йоги трябва да простите. Това е много важно, защото това е силата, която спечелихте, от Христос.
Човешките същества правят грешки - това е част от техния живот. Но в същото време, като Сахаджа йоги, вие трябва
да осъзнаете, че трябва да простите, че това е много по-важно отколкото да се гневите. Така че да простите на хората,
значи сте сгрешили в нещо – според вас или според Бог – и трябва да простите. И ще се изненадате, че прошката е
толкова велико и фино качество. Ако можете да простите, хората ще станат изключително чисти. Защото мръсотията
е гневът вътре в нас, без съмнение. Да простиш е най-голямата благословия за човешките същества. Дори Христос
каза същото: „Прощавам им, защото те не знаят какво вършат”. Така че ако Христос трябваше да каже това, тогава
какво остава за вас? Ние всички сме човешки същества и ако сме правили грешки, тогава хората могат да се ядосат
или да се разстроят, но най-доброто за вас е да простите. Простете затова, че правите нещо, което не е бивало да
вършите. Най-великото качество на Христос беше, че Той знаеше как да прощава. Той прости на хора, които бяха
извършили ужасни грешки, а Той им прости, защото ги обичаше. И ето защо вие също трябва да простите. Затова днес
е специален ден. Специален ден за прошка. И ето защо казвам, че въпреки че може да си мислите, че е много късно,
но трябваше да се съберем, защото Аз не исках да пропусна случая. Прошката идва от хора, които са много щедри,
които са добросърдечни. Знаете, всеки прави грешки и ние можем също да сгрешим, но това значи, че ние имаме
право да простим и имаме сърце да простим. Ако ги нямате, тогава не сте Сахаджа йоги. Трябва да се научите да
прощавате и да прощавате без никакви уговорки. Днес е много специален ден заради онова, което Христос направи, а
Той беше едно от най-могъщите божества или богове, може да се каже. Можеше да направи всичко и да ги унищожи,
до един, заради непорядъчното им поведение. Но какво каза Той? Каза: „Аз прощавам” и помоли Бог също да прости.
Така че каквито и да са вашите сили, каквото и да сте постигнали в живота, каквато и позиция да заемате..., но вие
трябва да се научите как да прощавате, иначе изобщо не сте близо до Христос. Вие трябва да се научите да прощавате.
Това е толкова велико качество, ако можете да прощавате - през цялото време. И затова днес Аз исках да се срещна с
всички вас. Исках да се срещна с всички вас и да ви кажа, че днес е денят за прошка. Това не означава да седнете и да
мислите на колко души трябва да простите. Би било абсурд. Това ще е нещо, което витае в ума ви, вие си мислите, че
сте си имали неприятности, че сте били в някаква бъркотия. Интересното е, че вие не знаете колко много сили имате и
дори не прощавате. После, вие имате всички тези сили и най-голямата от тях, която сте получили, е да прощавате.
Днес е ден за прошка. Да простите на хората, за които мислите, че са постъпили зле с вас или не са били много
любезни към вас. Моля, опитайте да си спомните на колко души все още сте ядосани. Просто простете. Тогава сте ги
наказали. Ако сте простили от сърцето си, тогава сте ги наказали. Върнали сте им каквото са искали или заслужавали.
Така че това не е нещо много трудно, но хората си мислят, че е много трудно да се прости, защото имат определени
големи представи за себе си. Тогава си мислят как така може да простят. Аз не зная какви неща ви безпокоят, всичко
може да ви разстрои, но в крайна сметка вие сте реализирани души. Вие сте получили второто си раждане и сте
специални хора. Така че би трябвало да имате специално качество и това специално качество е да прощавате. Да
простите, а не да продължавате да помните защо би трябвало да сте ядосани и защо да сте разстроени, а просто да
помните какви неща трябва да простите. Просто простете. С каква цел? Това е нещо практично. Най-практичното. Да
предположим, че някой ви зашлеви. Помислете: „Добре, ако някой ме зашлеви, какво би трябвало да направя? Да
отвърна ли на шамара му?” Не. „Тогава да го попитам ли защо ми е ударил плесница?” Не. „А да си мисля ли, че трябва
да е пълен глупак да направи подобно нещо?” Това няма да помогне. Напротив, ако просто можете да простите, да
простите на човека, който е сторил нещо лошо... За вас е важно да простите, защото няма ефект върху вас... Но ако
простите, ще има по-голям ефект. Вашата доброта, вашата праведност... Но Аз мисля, че човешките същества намират
за трудно да простят ... нормално, обикновено... А вие сте реализирани души, не сте само човешки същества и ето
защо ви умолявам да помните, че вие имате силата да прощавате. Да простите на всеки, който ви наранява, който ви
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измъчва, който ви притеснява. Колко далече можем да стигнем? Просто помислете да му простите и ще се удивите, че
той ще се промени. Той ще се промени, а вие също ще се радвате на това. Това е трудно за разбиране от хората, но
просто опитайте. Просто опитайте каквото ви казвам. Ако някой ви наранява, просто му простете и вижте реакцията,
реакцията в този човек и в себе си. Вижте какво се случва. Но ако искате да се забърквате в гняв или глупост или
каквото и да е, тогава ненужно сте натоварили себе си с безполезни неща. Вие не бива да хабите енергията си да
решавате какво е грешно, какво ви е сторил някой и какво вие би трябвало да му сторите. Не бива да го правим ние.
Просто го оставете на мира и само му простете. Кажете: „Аз прощавам”. Вижте Христос. Толкова могъща личност,
толкова могъщ бог. А когато беше разпнат, как Той помоли да им се прости, защото това е силата. Да кажеш „Аз
прощавам” е много мощно нещо. Вие не губите сила, а напротив – вие се издигате по-високо в силата си, по-високо
като личност. Просто простете. Толкова е лесно. Да кажете: „Аз прощавам”, просто ей така. Ето така живея Аз, защото
хората имат свои пътища и правят каквото си искат, но Аз не им се ядосвам за това. Не се разстройвам от това, нито
Ме засяга. Просто казвам: „Аз прощавам”, това е всичко. Ще бъдете изумени. Вътре в Мен това помага толкова много.
Наистина, от голяма помощ е. Така че това е много хубаво качество, за което днес е специален ден. На кръста Христос
каза: „Искам Бог да им прости, защото те не знаят какво вършат”. На кръста! Той го каза и онова, което трябва да
научим ние, е да прощаваме. За наше добро, а не за другите. Това ни помага. Ако простим, това ще ни помогне много
вътре в нас. Това е посланието за днес и за постоянно, постоянно. Винаги, ако сте ядосани на някого, просто кажете
„Прощавам”. Ако откриете, че някой ви притеснява или ви наранява, или ви тормози, каквото и зло да върши, просто
простете. Само простете. Това е единственият начин. Днес е много важен ден за нас. Аз съм толкова щастлива, че
някои от нас са тук и че мога да ви говоря. Благодаря ви.
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Пуджа на Гуру Кабела, Италия – 20 юли 2008 г. Днес е много велик ден за всички Сахаджа йоги. Понеже Сахасрара се
отвори във вас, можете да почувствате съществуването на Бог. Да се каже, че има Бог, не беше достатъчно. А да се
казва, че няма Бог, беше също много, много грешно и хората, които са го казвали, са страдали. Само след
получаването на Реализация знаете, че има Бог и че има вибрации. Това е много благоприятно събитие за целия свят.
И ето защо казвам, че днес е един от най-великите дни за вас. Мнозина от вас са почувствали хладния полъх върху
ръцете си и от мозъка. Някои са израснали в Сахаджа Йога, други не са. Някои все още продължават да влачат
старите си блокажи. Но сега трябва да кажа, че доста много от вас могат да станат гуру, тоест учители. И вие би
трябвало да действате като учители. За да действате като учител, би трябвало да познавате Сахаджа Йога, нейната
теория и практика, съвсем задълбочено. И тогава можете да станете велик гуру. Това е много голяма отговорност,
голямо разбиране за един гуру. Вие не би трябвало да имате никакво его, първо. Не бива да имате блокаж в нито една
чакра. Трябва да сте абсолютно чисти през цялото време. И тогава вибрациите би трябвало да текат и по двете ръце.
Ако се движат по едната ръка и не по другата, вие не можете да станете гуру. Така че вие трябва да бъдете съвършени
Сахаджа йоги, само тогава можете да бъдете гуру. А толкова много от вас могат да бъдат, но първо трябва да
достигнете до това дали сте в състояние да бъдете гуру или не. Със смирение ще разберете; онези, които мислят, че
могат да бъдат гуру, би трябвало да станат гуру, защото сега Аз не мога да пътуват от едно място на друго. А вие
трябва да свършите Моята работа – да давате Реализация на хората. Но вие трябва да сте в състояние да давате
масова Реализация, само тогава бихте могли да сте гуру. Ако можете да давате масова Реализация, тогава бихте
могли да сте гуру. Можете да използвате Моята снимка, но Реализацията би трябвало да не е от снимката, а от вас;
само тогава може да бъдете гуру. Може да са и жени, и мъже, те могат да станат гуру и да разпространяват Сахаджа
Йога навсякъде. А пък при Моите пътувания пропуснах Канада и ще помоля някои вас да отидат в Канада, защото е
много хубаво място. И там има много хубави Сахаджа йоги. Вие трябва сега да свършите Моето дело. Аз няма да съм
в състояние да отида навсякъде, но вие трябва да ходите в други страни и да създавате нови Сахаджа йоги. Можете
да го направите. За начало вие може да използвате Моята фотография, а по-късно може само да слагате снимка, но
използвайте вашите собствени сили и давайте Реализация. Можете да го направите и ето как можем да
разпространим Сахаджа Йога из целия свят. Аз направих всичко възможно до сега, но не мисля, че сега мога да
пътувам повече. Та ви казвам, че вие трябва да поемете нещата в ръцете си и да свършите това. Определено можете
да го направите. Това не значи да Ме зачеркнете, изобщо не, Аз съм тук с вас. И на всяко място, където работите,
поставяйте Моята фотография. Но Реализация трябва да давате вие и се опитайте да давате масова Реализация. Ако
не се получава, тогава би трябвало да знаете, че вие не сте гуру. Ако можете да давате масова Реализация, само
тогава сте гуру, иначе не сте. Казах, че можете да ползвате Моята фотография, но трябва вие да давате Реализация на
хората. Това е признак за гуру. После вече знаете какво са различните центрове и какви неща липсват на хората. Аз
съм го обяснила много ясно. По същия начин ще откриете, че онези, които идват за Реализация, имат някои
недостатъци и ще разберете в кои чакри имат блокажи. Вие знаете как да изчистите тези чакри. Така че ще им кажете
как да ги изчистят. Сега вие сте овладели Сахаджа Йога, така че би трябвало да знаете какви трикове да прилагате.
Ако мислите, че сте я овладели, като вярвате, че сте я овладели, тогава можете да станете гуру; но преди всичко би
трябвало да установите и разберете за себе си дали сте гуру или не. Ваша е отговорността сега да давате Реализация
на хората. И вие можете да давате, ако имате вибрации като на гуру. Или жените също, те са наричани гуруи– не гуру, а
гуруи. Но могат да бъдат наричани също „гуру”. И могат също да вършат тази работа много добре. Да се решават
проблемите на хората тогава не е трудно. Щом хората получат Реализация, проблемите им ще бъдат решени. Това е
голяма сила, която сте получили. Всички вие трябва да я използвате. Най-напред може да използвате група, ако
желаете. А след това би трябвало да го правите индивидуално. Можете ли всички да си представите, ако станете гуру,
колко Сахаджа йоги ще имаме по целия свят? На каквото и да учите, трябва да го практикувате. Човек, който пие, не
може да бъде гуру. Човек, който флиртува и води разпуснат живот, не може да стане гуру. Така че първо изследвайте
себе си дали сте чисти или не. Ако има някакви обсебени хора, които се опитват да станат гуру, няма да могат. Честно
вие би трябвало да видите чрез снимката дали сте обсебени; тогава не може да бъдете гуру. Така че за да станете гуру,
първо трябва да критикувате себе си, да разберете сами себе си, и тогава можете да станете гуру. Аз не желая да
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казвам на никого индивидуално. Но всички вие сами можете да разберете. Да речем четири-пет човека могат да се
съберат и да разберат един за друг дали са наред или не, дали нещо липсва, дали имат блокажи. А ако те кажат кажат,
че сте наред, тогава можете да станете гуру и да проповядвате Сахаджа Йога. Това е ваша отговорност. Ето как
Сахаджа Йога ще расте, иначе след като Аз се оттегля или не ходя никъде, то Сахаджа Йога ще се похаби. Така че за
вас е да носите факела, светлината. Това е ваша отговорност сега. Вие сте получили вашата Реализация. Аз се родих с
отговорността. Аз се родих с цялото разбиране. А сега вие също разбирате себе си. Не се самообвинявайте щом
започнете вашата собствена Реализация, но внимавайте – не ставайте егоисти. Вие трябва да бъдете много смирени,
много смирени към всички. И да го изработите, защото ако те не са реализирани души, не бива да ги обвинявате, а да
им кажете – много търпеливо и мило – че не са наред. Кажете им как да медитират, как да се подобрят, това сега е
много голяма отговорност. Всъщност Аз съм свършила тази работа и вие също можете да я извършите. Така че
всички вие трябва да станете гуру. Днес е денят на Гуру Пурнима. И Аз ви благославям всички вие да можете да
станете гуру. Каквото и да сте получили досега, не го прахосвайте, не го изхвърляйте, а го използвайте за напредъка
на хората. Ако искате сбирки, съберете заедно четири-пет човека, но тогава би трябвало да се отделите, трябва да
оставите време за това. Вие сте получили вашата Реализация, но трябва да давате Реализация, иначе състоянието ви
не е наред, не е нормално. Така че днес Аз искам да ви кажа какви са нужните качества за един гуру. Най-напред той
трябва да е необвързана личност. Това не значи да се откажете от семейството си или нещо такова. А би трябвало да
имате необвързано отношение. Така че ако някой от вашето семейство греши, вие би трябвало да се отделите от него
или от нея. Второ, чрез вашата Реализация виждате, че можете да разпръсквате радост и да отстранявате проблемите
им. Виждали сте, че каквото и да съм правила Аз, вие можете да го правите. Получили сте сила да го вършите, а не
лицемерие. Без лицемерие, в противен случай ще развалите името на Сахаджа Йога. Така че ако сте сигурни в себе си,
тогава наистина би трябвало да станете гуру и да водите делата на Сахаджа Йога. Мисля, че ви дадох всички Мои
благословии и цялата Моя подкрепа, та сега да поемете нещата и да станете гуру. Можете също да правите всички
пуджи и тогава можете да използвате снимка. Виждали сте как човек трябва да го прави. А ако някой има някакъв
личен недостатък или някои чакри са блокирали, тогава би трябвало да кажете на този човек как да го оправи - чрез
снимката е най-добре. И много смирено да им кажете какво би трябвало да се направи и можете да спасите всички.
Така че Аз вече не съм на разположение в този смисъл, Аз направих най-доброто и мисля, че няма да съм в състояние
да го направя отново. Не е заради Моята напреднала възраст, а Аз искам да ви дам пълна свобода да
разпространявате Сахаджа Йога. Вие я получихте безплатно и също трябва да я давате на хората безплатно, да не им
вземате пари. Само в дните за пуджа внимавайте да не предлагате себе си за пуджа, докато не сте утвърдени и не сте
сигурни, че сте създали поне сто Сахаджа йоги, добри Сахаджа йоги. Тогава могат също да ви направят пуджа. Но
най-доброто е да чакате и да видите. Не влизайте в тая работа с пуджите, докато не сте..., докато всеки не е направил
хиляда души, тогава имате правото да имате пуджа. Но би могло да правите пуджа с Моята фотография, докато
напълно не станете наред. Да имате увереност е главното. Не се самообвинявайте. Всички вие сте реализирани души,
но онези, които може да мислят, че могат да станат гуру, могат да станат и да пробват. Трябва да имате търпение с
търсачите. Не може да се сърдите или избухвате. Докато те не ви затормозят, не бива да изпускате нервите си. Трябва
да сте спокойни. Повечето гуру са или са били много избухливи преди и ето защо бяха много заети с нрава си и не
можаха да създадат нищо смислено, според Мен. Никога не можаха да дадат Реализация. Така че Аз трябва да ви
предупредя да контролирате нрава си. Наблюдавайте себе си дали се ядосвате, тогава не можете да станете гуру. Вие
трябва да сте любяща личност, много любяща и разбираща. После трябва да сте смирени, да не злоупотребявате с
хората, да не викате на хората. Ако не се държат подобаващо, можете да ги помолите да излязат. Но не викайте. Ако
мислите, че някой се държи неподобаващо, може да помолите този човек да напусне. Но няма нужда да му викате или
да му се ядосвате. Така че това е много голяма отговорност сега. Вие сте получили вашата Реализация. Та
четирима-петима от вас би трябвало да се събират и образуват група по Сахаджа Йога, давайки Реализация на хората.
Но разбира се, Моята снимка ще бъде там. Но все пак трябва да опитате. Опитайте се да разберете каква е
отговорността ви сега. Ако ви е даден пост, винаги трябва да носите отговорността на този пост. По същия начин, ако
станете гуру, имате известно количество отговорност – че собственото ви поведение трябва да бъде много добро,
като за начало. В началото не може да им казвате: „Не ходи на църква, не прави това, не прави онова”. Дайте им
Реализация и после може да им говорите. В началото не бива да им казвате, или те просто ще избягат от вас.
Приемете ги такива, каквито са. В началото също не бива да лекувате, ако е възможно. Можете да използвате Моята
фотография, като за начало. Но не ги лекувайте. После ако сте уверени в себе си, после четири-пет души би трябвало



заедно да лекуват този човек. Лекуването на хора не е много лесно и може да блокирате. Така че преди да действате
върху някой, трябва да си правите бандан. Банданът е много добър; дори когато излизате, си направете бандан. Вие би
трябвало да произнасяте много добри речи, ако е възможно. Сега знаете толкова много неща и можете да им
говорите. Това е много голяма отговорност. Аз съм работила от 1970 година. И до днес толкова много години съм
работила много усилено, но сега не мога да го направя. Трябва да се върна и да си взема малко почивка, както всички
го казаха. И вие също ще се съгласите. А вие може да разказвате за Мен, ако е необходимо, но използвайте Моята
снимка. Всеки път щом имате сбирка, ползвайте Моята снимка. Онези, които си мислят, че могат да бъдат лидери и
като гуру първо трябва да видят собствените си вибрации. Медитирайте върху Моята снимка и разберете. Вие трябва
да бъдете абсолютно честни, че сто процента сте наред и нямате блокаж, и тогава можете да станете гуру. Трябва да
го направите. Първо може да вземете двама души, после трима; Аз започнах с петима. Можете да си представите как
човек тръгва. Опитайте първо с двама, трима, петима и повече. Може също да правите реклама след това. Ако сте
дали Реализация на хора, да речем, ако сте дали Реализация на десет души, можете да създадете ваша собствена
организация, или каквото и да е, и можете да я разработите. Сега вие имате силата, имате правото, но също трябва да
имате характер. В началото трябва да бъдете много търпеливи и мили, много любезни. След това постепенно ще
откриете, че можете да лекувате хора. Можете да ползвате Моята фотография, като начало, а по-късно може да
видите, че можете да лекувате. Преди всичко според вибрациите, с които се сблъсквате – кои чакри са блокирани, кои
са добре и кои са зле. И тогава би трябвало да ги оправите. Ако нещо не е наред, трябва да го оправите и тогава
ставате гуру. Това не е просто да приемете „Ще ставам гуру”. Но трябва да бъдете много... голяма власт над себе си.
Трябва да преценявате себе си. Първо би трябвало да разберете дали можете да станете гуру. А после можете да Ми
изпращате вашите отчети. Много ще се радвам да зная колко хора сте събрали. И ето така Сахаджа Йога ще се
разпространява, без съмнение. Тя не може да остане в това състояние понеже Аз се оттеглям, а защото сега сте
толкова много Сахаджа йоги, и тя ще расте и ще действа. Но сега мисля, че Аз не мога да пътувам, и се връщам. Аз
няма да съм състояние отново да дойда обратно, не е възможно. Така че по-добре го направете за себе си. Трябва да
Ми пишете ако имате някакви трудности. Ако някой има блокаж или нещо такова, или ако имате проблеми. Не мисля,
че сега някой вестник ще ви критикува. Те са го правили към Мен, но не и към вас. Всички вие Ми обещайте, че ще се
опитате да станете гуру. Не взех никакви пари от вас, нищо от вас. Аз просто искам вие да разпространявате Сахаджа
Йога. В началото дори като сте на пуджа, не вземайте никакви подаръци или някакви пари. Може да взимате само
малко пари от тях, ако има нужда от зала или от голямо пространство, но това ще бъде доста по-късно. Най-напред
опитайте с малко хора. Ще се разрастне много добре. Другото нещо е, че не бива да им позволявате да ви правят
пуджа, като начало, докато не сте направили триста Сахаджа йоги; не можете да искате от тях да ви правят пуджа. Вие
можете да ползвате Моята снимка, като за начало. Но бъдете много внимателни, защото сега имате сили и това може
да разглези егото ви, когато се помислите за много велики. Не! Вие трябва да спасите света. Цялото Мое дело е това, и
бих ви помолила да Ми пишете в Индия ако има някакъв проблем. Също Ми пишете как разпространявате Сахаджа
Йога, какво се случва, бих искала да зная. Но мисля, че вие трябва да разберете, че сега Аз трябва да се оттегля, не
мога да пътувам. Ако имате някакви въпроси, питайте Ме. Онези, които са уверени, че могат да станат гуру, вдигнете
ръцете си. Ооо, толкова много?! Само една ръка, не две. Ако някой прави пари, би трябвало да му кажете да не го
прави, а също да Ми пишете. Вие не може да взимате пари, като начало, но когато имате около три хиляди души,
можете да празнувате всички дни за поклонение и за боготворене, но трябва да имате поне три хиляди ученика, тогава
може да помолите за пуджа. Има някои хора, които не могат да станат гуру, които имат блокажи и проблеми. Ако
имате проблеми, не ставайте гуру, иначе ще бъдете засегнати. Но ако мислите, че сте чисти и отворени, тогава може да
станете гуру. Има ли някакви въпроси? Аз откривам център за международна Сахаджа Йога и когато сте направили
триста Сахаджа Йоги, можете да ги помолите да направят пуджа и да вземете пари. Ако преди това вземете някакви
пари, можете да ги изпратите до този център. Ще има около единадесет членове в този център и Аз ще го обявя. Ако
имате някакви въпроси, питайте Ме сега. От първите триста души не взимайте никакви пари, с изключение за залата
или за други разходи. Но не взимайте пари за себе си. Сега може да вдигнете ръце колко от вас биха искали да бъдат
гуру. Нека Бог да ви благослови. Имате ли някакви въпроси? Можете да вземате пари на организационна основа – ако
трябва да имате зала, високоговорители и такива неща, но не бива да взимате за ваше лично ползване. Би трябвало
да сте много внимателни. Докато имате триста Сахаджа Йоги. Можете да сформирате група от пет до десет души и да
започнете работата си. Ще й се радвате. Ако някой има някакъв проблем, питайте Ме. Трябва да отида в Канада,
(скоро) не съм била, но ще се опитам да намеря време. Сега първо трябва да отида в Русия и после мога да отида в



Канада. Трябва да работите повече във вашите страни отколкото навън, като за начало, и тогава можете да
разпространявате навсякъде. Нека сега да видим колко искат да бъдат гуру. О, колко много. Много ви благодаря.
Благодаря ви. Благодаря на всички...


